
                                      
 
 
Leeuwarden, 24 mei 2017 

 

Betreft: Zomerschool 2017 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Komende zomervakantie organiseren we vanuit verschillende scholen een Zomerschool 

voor onze leerlingen. Dit biedt scholieren de kans om opgelopen achterstanden weg te 

werken. Via deze brief informeren we u graag hierover. 

 

De Zomerschool is een samenwerking van: 

 Christelijk Gymnasium Beyers Naudé 

 Christelijke Scholengemeenschap Comenius 

 Christelijke Scholengemeenschap Ulbe van Houten  

 Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles 

 
Wat is de Zomerschool? 

Leerlingen met achterstanden kunnen deze in een korte, maar intensieve periode 

wegwerken tijdens de Zomerschool. Scholieren die net teveel onvoldoendes hebben om 

over te gaan, kunnen hiermee mogelijk alsnog doorstromen naar het hogere leerjaar. 

Waar en wanneer is de Zomerschool? 

De Zomerschool vindt plaats tijdens de eerste twee weken van de zomervakantie: van 

maandag 24 juli tot en met vrijdag 4 augustus 2017. De lessen worden gegeven op de 

locatie van Montessori High School (OSG Piter Jelles) aan de Douwe Kalmaleane 2 in 

Leeuwarden. 

 

Kenmerken van de Zomerschool: 

 twee weken lang intensief aan het werk met de les- en leerstof van één vak; 

 lesdagen van 9.00 uur tot 15.00 uur; 

 begeleiding van 1 leerkracht op (maximaal) 6 leerlingen; 

 focus op inhoud en studievaardigheden; 

 een prettige leeromgeving met rust en enthousiaste begeleiding 

 geen kosten voor ouders en leerlingen. 

 

Voor wie is de Zomerschool? 

Leerlingen van leerjaar 2 tot en met het voorexamenjaar van mavo (vmbo-tl), havo, 

atheneum en gymnasium, die voldoen aan de criteria, kunnen deelnemen aan de 

Zomerschool. Tijdens de laatste rapportvergadering van de scholen (de 

overgangsvergadering) wordt besloten welke leerlingen in aanmerking komen voor de 

Zomerschool. Docenten en mentoren kijken hierbij niet alleen naar het aantal tekorten 

op de cijferlijst, maar ook naar andere (ontwikkelings)aspecten en naar bijzondere 

omstandigheden (bijvoorbeeld langdurige ziekte).  

 

Criteria voor toelating tot de Zomerschool: 

 De leerling mag maar voor één vak meer onvoldoende staan dan de overgangs-

regeling toelaat.  

 Docenten/mentoren achten het kansrijk voor de leerling om het volgende schooljaar 

succesvol af te ronden. 

 De leerling mag niet in het voorgaande leerjaar zijn gedoubleerd. 

 De leerling mag niet deelnemen als hij of zij in het voorgaande leerjaar heeft 

deelgenomen aan de Zomerschool en n.a.v. die deelname is overgegaan naar het 

volgende leerjaar. 

 De leerling mag niet deelnemen als hij of zij eerder dit jaar heeft deelgenomen aan 

de Lenteschool van CSG Comenius en CG Beyers Naudé. 



                                      
 
 
 De Zomerschool kan niet worden ingezet als middel om een wisseling van opleiding of 

profiel mogelijk te maken.  

 

De uitvoering van de Zomerschool 

De Zomerschool wordt uitgevoerd door leerkrachten van BMC/EduStaf. Wij werken 

bewust met externe docenten, omdat ervaring en onderzoek uitwijzen dat dit succesvol 

is. De Zomerschool is een voorwaardelijk en vrijwillig traject. Aan het einde van twee 

weken maakt de leerling een toets, die vooraf door de docent van de school van de 

leerling is opgesteld. Op basis van de resultaten wordt bepaald of de leerling wel of niet 

bevorderd wordt. 

 

Beslissen om mee te doen met de Zomerschool 

Vermoedt u dat uw zoon of dochter dit schooljaar niet met succes gaat afronden? Dan is 

het verstandig om bij de vakantieplanning rekening te houden met de looptijd van de 

Zomerschool. Als uw zoon of dochter in aanmerking komt voor de Zomerschool dan 

stellen we u hiervan op de hoogte na de overgangsvergadering in juni/juli. Uiteraard 

beslissen u en uw zoon of dochter zelf over deelname aan de Zomerschool. 

 

Meer informatie 

Heeft u vragen over de Zomerschool? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

de projectleider van de Zomerschool op de school/scholengemeenschap van uw zoon of 

dochter.  

 Christelijk Gymnasium Beyers Naudé: mevrouw B.M.T.G. Pelgrum (rector) via: 

058-2124471 / b.pelgrum@CGBN.nl  

 Christelijke Scholengemeenschap Comenius:  

de heer M. Luimstra (stafmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg), via:  

058-2347670 / m.luimstra@csg-comenius.nl 

 Christelijke Scholengemeenschap Ulbe van Houten: 

de heer E. Bruinsma (directeur) via: 058-401447 / 

 e.bruinsma@csgulbevanhouten.nl   

 Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles:  

de heer A. Bloem (projectleider Zomerschool Piter Jelles) via: 058-8801100 / 

abloem@pj.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

 

B.M.T.G. Pelgrum  

M. Luimstra  

E. Bruinsma 

A. Bloem 
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