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In Zuidoost wonen betekent dat je alle kansen en

mogelijkheden hebt om je te ontwikkelen, te
groeien en talenten te ontplooien. 

  

Dit is één van de centrale ambities in het masterplan ZO=Zuidoost. 
Zomerschool Spelenderwijs is een good practice. 
In vogelvlucht neem ik je mee in de diverse onderdelen die de Zomerschool voor het jonge kind 
biedt.



T W E E D E  E D I T I E  

Na de succesvolle pilot van vorig jaar op basisschool De Rozemarn vond dit jaar Zomerschool 
Spelenderwijs op drie locaties plaats. Hiervoor waren basisscholen De Brink, Mobiel en De 
Rozemarn geselecteerd. Op elke locatie werden leerlingen van zeven verschillende buurtscholen* 
drie weken ondergedompeld in een taalrijke omgeving waar het spelend leren centraal stond.
Tijdens Zomerschool Spelenderwijs stond het thema zelfbeeld en het thema burgerschap centraal 
en vond er elke dag een creatieve middagactiviteit plaats uitgevoerd door externe organisaties.

*De Achtsprong, De Brink, Holendrecht, Mobiel, De Morgenster, De Rozemarn, De Tamboerijn, 



D R I E  L O C A T I E S

Speciale dank gaat uit naar De Brink, Mobiel en De Rozemarn die lokalen en algemene 
ruimtes ter beschikking hebben gesteld, zodat de Zomerschool deze naar eigen inzicht kon 
inrichten.

In de lokalen werd gebruik gemaakt van de beschikbare materialen, zoals de leeshoek, het 
kindermeubilair en het digibord. Deze werden aangevuld met ontdekmateriaal, zoals een 
echte vlinder kooi met rupsen, poppen en vlinders en extra speel, knutsel en prenten- en 
informatieve boeken passend binnen het thema zelfbeeld en burgerschap.
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Op elke locatie werd de algemene ruimte omgetoverd tot een prachtig Spiegelbeeld 
park, met speciaal voor de Zomerschool gecreëerde achtergronddoeken. Deze drie 
achtergronddoeken waren aan drie zijde van de algemene ruimte opgehangen. Her en 
der stonden ook nog eens verschillende 3D bomen. Op de grond van het park lag een 
prachtige groene grasmat dat het park gevoel helemaal compleet maakte. 
In het park konden de leerlingen deelnemen aan diverse activiteiten. Zo was er een 
overdekt pannenkoekenrestaurant, compleet met keuken, kassa, menu’s en twee 
gedekte eettafels. Verder was er een plek waar honden werden verzorgd en uitgelaten. 
Ook was er een fitness/yoga gedeelte waar de leerlingen diverse yoga oefeningen 
uitvoerden. Daarnaast kon er ook worden gepicknickt en was er een Spiegelbeeld 
vijver waarin je je eigen spiegelbeeld kon bewonderen. Natuurlijk stond er in het park 
ook nog een ijskraam want zeg nou zelf wat is een park zonder ijskraam!
Ook dit jaar is het Spiegelbeeld park gecreëerd door de talentvolle Glynis Terborg.

S P I E G E L B E E L D P A R K





E E R S T E
Z O M E R S C H O O L D A G  

Via de uitnodiging wisten de kinderen dat ze in de vlinder- of in de vogelgroep zaten daardoor
konden ze meteen naar hun lokaal lopen alwaar de leerkracht en onderwijsassistent hen
verwelkomden. Onderweg verwonderde de leerlingen zich aan het Spiegelbeeld park dat ze
voor de eerste keer zagen. In de klas stelden de meesters en juffen zich voor, mochten de
leerlingen zich voorstellen en werden de klassenregels doorgenomen. Door middel van de
dagritmekaarten werd daarna de dag doorgenomen waarbij in de ochtend vooral activiteiten als
dans, muziek en sport en spel plaatsvonden en in de middag een creatieve activiteit op het
programma stond.





P O S I T I E V E  A F F I R M A T I E
Elke dag stond een positieve affirmatie centraal. Een positieve affirmatie is een tekst die je 
overtuiging sterker maakt. Het is een compliment aan jezelf. Deze geeft je energie en zorgt ervoor 
dat je automatisch op een positievere manier gaat denken. 

Op de eerste dag werd bijvoorbeeld de positieve affirmatie Ik ben goed zoals ik ben / Ik hou van 
mezelf aangeboden. Daarna volgden o.a. de positieve affirmaties Ik ben lief, Ik ben creatief, Ik ben 
uniek en Ik ben een doorzetter.
De werking van affirmaties is simpel: we geloven wat we vaak horen, zeggen en denken. Ofwel: 
herhalen. Als iemand vaak tegen je zegt dat je iets niet kan (zeker als je je jong bent), dan ga je dat 
vanzelf geloven. 

Door positieve affirmaties te gebruiken en te herhalen (her)programmeert de leerling zichzelf met 
deze zinnen, op een positieve manier. En dat is wetenschappelijk bewezen. Volgens 
‘neuroplasticiteit‘ is het mogelijk om de paden in onze hersenen (en je onderbewustzijn) te 
veranderen waardoor je een negatief zelfbeeld kan omzetten naar een positief zelfbeeld.





O C H T E N D P R O G R A M M A

Tijdens de ochtendkring nam de leerkracht de dag door met behulp van de dagritme 
kaarten. Hierbij was vooral de middagactiviteit elke keer weer een verrassing. Een 
verrassing waar de kinderen echt naar uitkeken. Ook was er ruimte voor de verhalen en de 
belevenissen van de leerlingen zelf. Daarnaast werd de positieve affirmatie aangeboden. 
Vaak was er al snel daarna een activiteit in het speellokaal of werd het Spiegelbeeld park 
bezocht.





S P E L E N  I N  D E  H O E K E N
Het spelen en werken in het Spiegelbeeld park was een van de favoriete activiteiten van de 
leerlingen. Vooral het pannenkoekenhuis en de ijskraam waren populair. Voor elke activiteit waren 
een beperkt aantal plekken beschikbaar. Deze plekken werden zichtbaar gemaakt door gekleurde 
keycords met verschillende rollenkaarten. Door deze keycords kon iedereen zien bij welke 
activiteit de leerling was ingedeeld. Al kwam het regelmatig voor dat leerlingen bijvoorbeeld hun 
hondje uitlieten bij de ijskraam en ondertussen een ijsje haalden.









Elke dag was er rond tien uur het fruit- en groentemoment. Het fruit en de groente werden 
gesneden en gewassen door de onderwijsassistent of de leerkracht en opgediend op een grote 
schaal. Tomaat, appel, banaan, meloen, druiven (wit en rood), mandarijn, peer. Allemaal waren ze 
van de partij en gesmuld werd er. Vooral de appel en de druiven bleken favoriet. Als laatste 
verdween ook de meloen van de schaal. Vooral omdat de leerlingen liever een watermeloen 
lusten in plaats van de vaker geserveerde galiameloen. Tijdens het fruitmoment werd er 
voorgelezen uit diverse prentenboeken passend bij het thema burgerschap en zelfbeeld.

F R U I T  E N  G R O E N T E



Bewegen heeft een positief effect op het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van
de kinderen. Om deze reden werd er veel bewogen op Zomerschool Spelenderwijs en
natuurlijk ook gewoon omdat het gezond is. Elke dag namen de leerlingen deel aan een
dans of sport en spelactiviteit. Hiervoor waren gespecialiseerde leerkrachten aangetrokken die
het enthousiasme in de leerling naar boven wisten te halen. Zo verzorgde Peggy van Humpty
dancing kleuterdans, streetdance en dansexpressie in de speelzaal en Mijnsport de sport
en spelactiviteit die zowel in de speelzaal als buiten plaats vond.
Daarnaast konden de leerlingen zich elke dag vermaken op het schoolplein. Hiervoor was
divers spelmateriaal beschikbaar zoals springtouwen, ballen en tennisrackets.

BEWEGEN





MUZ I EK

Tweemaal per week genoten de kinderen van muziek onder leiding van Jeritza. Met haar 
gitaar en de boombox als ondersteuning werd er niet alleen gezongen, maar ook volop 
gedanst. Elke muziekles was een waar feestje voor de kinderen. Dit jaar had Jeritza speciaal 
voor de Zomerschool een aantal liedjes rondom het thema Zelfbeeld gecomponeerd. 
Liedjes die na de introductie vrijwel meteen werden meegezongen en meegedanst, waarbij 
het liedje ‘Mijn oma’ veruit het populairst was. Ook na de muziekles bleken de Zomerschool 
liedjes populair. Regelmatig werd er door de kinderen gevraagd of de boombox tevoorschijn 
gehaald kon worden zodat de liedjes uit volle borst meegezongen konden worden. Iets 
wat natuurlijk werd gehonoreerd.





Elke lunch was een waar feestje voor de kinderen en werd verzorgd door het 
onderwijsteam zelf. Door alle activiteiten in de ochtend moest er stevig worden 
bijgetankt. Natuurlijk was ook deze lunch gezond, maar vooral ook erg lekker. Naast 
het gezonde kraanwater konden de kinderen kiezen uit diverse soorten beleg. Hierbij 
waren de plakjes worst en de roomkaas erg populair, maar ook de appelstroop en 
pindakaas waren zeer in trek. Op de vrijdag stond er vaak iets extra’s op het 
programma, zoals overheerlijke pannenkoeken en vrolijk gekleurde wafels.  
Sommige kinderen wilden zelfs de kruimels van de schalen likken. Iets wat natuurlijk
wel begrijpelijk was, maar niet werd gestimuleerd. 

LUNCH





Na de uitgebreide lunch begon het zeer veelzijdige middagprogramma. Elke middag namen de 
kinderen deel aan activiteiten die door externe professionals werden gegeven. Tijdens de 
creëersessies nam steeds één groep deel aan de activiteit. Één van de activiteiten was het maken 
van een zelfportret. Hierbij lag de focus op ‘Je bent mooi zoals je bent.’ Verder kwam Cinekid 
langs waarbij de kinderen hun eigen achtergrond tekenden om er vervolgens digitaal voor te gaan 
dansen. Ook werden er zelf pannenkoeken gebakken, en natuurlijk opgegeten. Daarnaast werden
er kunstwerken gecreëerd met echte bloemen en werd er ijs gemaakt van zelf gestampte 
diepvries banaan en aardbeien. Al met al was de middag een waar creatief festijn.

Terwijl de ene groep creatief bezig was speelde de andere in het Spiegelbeeld park of nam het 
deel aan een door de leerkracht georganiseerde activiteit in de klas. Daarnaast gingen de kinderen 
ook regelmatig nog even naar buiten om daar vrij te kunnen spelen met zijn of haar klasgenootjes. 
Halverwege de middag werd er gewisseld.

Naast de activiteiten in de school waren er ook activiteiten buiten de school. Zo bezochten alle 
Spelenderwijs scholen gezamenlijk het Bijlmerpark theater om daar de theatervoorstelling 
Spiegelbeeld te gaan bekijken, een interactief toneelstuk waarin het prentenboek Spiegelbeeld 
centraal staat. Alleen de rit ernaartoe, met een echte bus, bleek al een waar avontuur.

M IDDAGPROGRAMMA











Een nog groter avontuur was het bezoek aan De Zeehoeve in IJburg. Ditmaal moesten de 
kinderen na de, volgens sommige, lange busreis nog een stuk lopen om in waar paradijsje 
terecht te komen. De Zeehoeve lijkt een boerderij met een groot grasveld, een groentetuin, 
een kippenren en veel verschillende schuren, maar is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. 
Een verdedigingslinie dat Amsterdam lang geleden moest beschermen tegen ongenode 
indringers. Dit laatste was voor de kinderen allemaal niet zo belangrijk. De Zeehoeve bleek 
namelijk een zeer divers dierenrijk te bevatten en dan met name kriebelbeestjes. Na een zeer 
boeiende uitleg over al deze kriebelbeestjes rondom de boerderij mochten de kinderen met een 
potje zelf op jacht naar deze beestjes. Hierbij was de opdracht dat alleen kruipende beestjes 
gevangen mochten worden en dat vliegende beestjes met rust gelaten diende te worden. Naast 
veel pissebedden en mieren werden ook een enkele kever en/of rups gescoord en later, na 
bestudering in het lokaal, weer vrijgelaten. Ook nu werd de groep weer in tweeën gedeeld en 
mocht de andere helft een kunstwerk maken van plantenmateriaal dat door de kinderen op 
De Zeehoeve verzameld was.

M I D D A G P R O G R A M M A







De laatste middag werd traditioneel en feestelijk afgesloten met heerlijk schaafijs waarna de 
kinderen na drie weken van spelen en leren huiswaarts gingen met een hoop positieve 
herinneringen. Deze herinneringen werden vergezeld door een mini verteltas, met het 
prentenboek Spiegelbeeld, het Doeboek en eigen werkjes. Een persoonlijk DoeBoek dat was 
gevuld met door de leerkracht geschreven verhaaltjes over het individuele kind en foto's. Een 
DoeBoek waarin herinneringen aan Spelenderwijs op een regenachtige dag herbeleefd 
kunnen worden.

F E E S T E L I J K E  A F S L U I T I N G




