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Veel gestelde vragen over de Zomerschool 

De Zomerschool wordt dit jaar voor de derde maal  georganiseerd, ditmaal door OSG Piter 

Jelles, CSG Comenius,  CG Beyers Naudé en CSG Ulbe van Houten. Hieronder zullen we de 

meest in het oog springende vragen noemen en beantwoorden.  

Mochten er desondanks nog zaken zijn waarover u meer wilt weten, zend dan een email 

naar abloem@pj.nl . Deze zal u dan van een passend antwoord voorzien.  

Waarom wordt een Zomerschool georganiseerd? 

De overheid stimuleert het organiseren van zomerscholen met het oog op het terugdringen 

van zitten blijven. Een klas overdoen kan zinvol zijn, maar is in veel gevallen minder 

effectief. Een leerling wordt immers geconfronteerd met alle lesstof van het voorgaande 

jaar. In gevallen waar de overgang vooral door tekortschieten bij één vak wordt 

geblokkeerd, kan een Zomerschool een uitkomst zijn.  

Voor wie is de Zomerschool bedoeld? 

De Zomerschool is gericht op leerlingen die niet voldoen aan de overgangsnorm, maar 

kansrijk zijn om met extra ondersteuning het hogere leerjaar succesvol af te ronden. In 

technische termen hebben we het dan over de ‘bespreekgroep’. Sommige van deze 

leerlingen zijn erbij gebaat de leerstof van een heel leerjaar opnieuw te verwerken, terwijl 

dit voor anderen minder het geval is. Als zulke leerlingen met de ondersteuning van de 

Zomerschool door de overgangsvergadering van docenten kansrijk worden geacht om het 

hogere leerjaar met succes af te ronden, is de Zomerschool voor hen een aantrekkelijke 

oplossing.  

Voor wie is de Zomerschool niet bedoeld? 

De Zomerschool kan niet dienen als middel om tekorten weg te werken die ontstaan 

doordat een leerling van opleiding wisselt (b.v. een leerling die afstroomt naar een lager 

niveau, maar een bepaald vak nog niet heeft gedaan). Ook is dit niet bedoeld voor 

leerlingen die voor het examen zijn gezakt en in het zogeheten derde tijdvak een nieuwe 

poging willen doen. Daarnaast mag een leerling niet eerder in dezelfde klas zijn 

gedoubleerd (b.v. een leerling die het vorige jaar 2015-2016 al eens bleef zitten in 3 havo 

en nu alleen via de Zomerschool door kan naar 4 havo). Een andere groep leerlingen die 

niet kan deelnemen, betreft degenen die lessen aan de Zomerschool van vorig jaar hebben 

gevolgd. Ten slotte is de Zomerschool niet bedoeld voor leerlingen die er volgens de 

docentenvergadering meer bij gebaat zijn het jaar nog eens over te doen.  
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Is deelname aan de Zomerschool verplicht? 

De Zomerschool is een mogelijkheid die aan een bepaalde doelgroep wordt geboden. Het 

is de keus van de leerling en ouder(s)/verzorger(s) al dan niet van dit aanbod gebruik te 

maken. De deelname is dus niet verplicht, maar evenmin vrijblijvend. In een vooraf 

getekend contract worden hierover afspraken gemaakt. Wie zich hier niet aan houdt, 

verliest het uitzicht op bevordering.   

Kost deelname aan de Zomerschool geld? 

Aangezien de Zomerschool wordt gefinancierd uit een overheidssubsidie met het doel 

zittenblijven tegen te gaan, is deelname voor leerlingen en ouders/verzorgers kosteloos.   

Wie bepaalt of een leerling deel mag nemen aan de Zomerschool? 

De overgangsvergadering van docenten van de eigen school bepaalt dit, waarbij de visie 

van de docent die het vak geeft waarvoor de Zomerschool kan worden gevolgd, extra 

gewicht in de schaal legt. De leerling zelf bepaalt, samen met ouder(s)/verzorger(s), of 

van dit aanbod gebruik wordt gemaakt. 

Welke vakken kunnen worden gevolgd in de Zomerschool en in welke leerjaren? 

De Zomerschool kan worden gevolgd door leerlingen in klassen 2 t/m 3 mavo/vmbo-tl, 

klassen 2 t/m 4 havo en klassen 2 t/m 5 atheneum/gymnasium. De Zomerschool biedt de 

volgende vakken aan: Nederlands, Duits, Frans, Engels, Latijns, Grieks, Aardrijkskunde, 

Geschiedenis, Economie, Wiskunde, Natuur/scheikunde (onderbouw), Natuur/scheikunde 

1 en 2 (Mavo)  Natuurkunde, Scheikunde en Biologie. Een leerling kan de Zomerschool 

voor één vak volgen. 

Kan je in twee weken iets leren dat in een jaar niet gelukt is? 

Uiteraard kunnen in twee weken al te omvangrijke achterstanden niet worden weggewerkt. 

Aan de andere kant is een leerling intensief met de stof bezig gedurende de twee 

beschikbare weken. Netto komt dit overeen met ruim 50 lesuren, wat b.v. bij een twee-

uurs vak ongeveer de helft van de jaarstof inhoudt. Samen met de eigen motivatie en de 

intensieve begeleiding geeft dit voldoende garantie dat de Zomerschool iemand kansrijk 

over de drempel kan helpen. 

Wanneer weet ik of ik deel kan nemen aan de Zomerschool?  

Dit wordt aansluitend aan de overgangsvergadering van docenten aan de betreffende 

leerlingen en ouders/verzorgers meegedeeld in de vorm van een voorgenomen besluit. Dat 

betekent dat de leerling in kwestie over is indien hij of zij de afgesproken toets aan het 

eind van de Zomerschool met een minimaal te behalen cijfer heeft afgerond. De data van 

overgangsvergaderingen zijn bij de locatiedirecteuren op te vragen.  
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Wat gebeurt er tussen het aanbod tot deelname van de Zomerschool en het 

begin ervan? 

Leerlingen die deel mogen nemen aan de Zomerschool, worden op de eigen school samen 

met ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een intakegesprek met de eigen 

mentor/coach. Tijdens dit gesprek worden bijzonderheden over de leerroute besproken en 

wordt tevens een contract getekend waarin de verplichtingen van de leerling worden 

vastgelegd. De Zomerschool ontvangt vervolgens een pakket met alle benodigde 

informatie inclusief een verzegelde eindtoets. De leerling ten slotte ontvangt een 

uitnodiging op de Zomerschool te verschijnen. 

Waar en wanneer wordt de Zomerschool gehouden? 

De Zomerschool in juli 2017 vindt plaats op locatie Montessori High School van OSG Piter 

Jelles. Montessori  High School bevindt zich aan de Douwe Kalmaleane 2, 8915 HA te 

Leeuwarden. Op de locatie wordt een vleugel ingericht voor de Zomerschool. De 

Zomerschool vindt plaats vanaf maandag 24 juli 2017 om 9.00 uur. Dagelijkse lessen 

(behalve in het weekend van 29 en 30 juli) vinden plaats tussen 9.00 uur en 14.30 uur. 

De eindtoets wordt afgenomen op donderdagmiddag 3 augustus, waarna de afsluiting 

plaatsvindt op vrijdag  4 augustus 2017. 

Mag je later dan maandag 24 juli aan de Zomerschool beginnen? 

Het is dan ook niet mogelijk later dan op 24 juli aan te sluiten. De Zomerschool begint op 

24 juli en het is bevorderlijk voor het leerklimaat als allen in het proces gelijk op werken.  

Is het mogelijk de Zomerschool niet twee weken, maar één week te volgen? 

Kansrijkheid is een belangrijk criterium voor deelname: heeft de leerling met behulp van 

de Zomerschool voldoende ondergrond om de lessen in het volgende leerjaar met succes 

te kunnen volgen? Aangezien een Zomerschool van één week daarvoor te weinig 

ondergrond kan bieden, is het niet mogelijk de Zomerschool één week te volgen in plaats 

van twee.  

Wat gebeurt er tijdens de Zomerschool? 

Tijdens de Zomerschool is de leerling intensief bezig met een stuk leerstof voor één vak, 

met behulp van de eigen lesmethode voor dat vak. De stofomschrijving daarvoor wordt 

gegeven door de eigen docent, die ook een eindtoets aanlevert (inclusief correctiemodel). 

In een voorgesprek wordt de leerling met de Zomerschooldocent besproken. Deze docent 

begeleidt de leerling tijdens de twee weken. Hij of zij is is ook degene die de eindtoets 

afneemt, nakijkt en het cijfer bepaalt. Dit cijfer vervangt het overgangscijfer voor het 

betreffende vak. 

Wat moet een leerling doen tijdens de Zomerschool? 

Uiteraard moet de leerling tijdens de hele periode waarin de Zomerschool wordt 

georganiseerd, aanwezig zijn. De leerling werkt gedurende de beschikbare tijd aan de 

leerstof en de bijbehorende opdrachten, daarbij ondersteund door een coach en een 

vakdocent. Er hoeft in principe geen huiswerk te worden gemaakt. De leerling dient tussen 

de middag zelf een lunch te verzorgen.  
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Wie geven de lessen tijdens de Zomerschool? 

De lessen tijdens de Zomerschool zullen door docenten van buiten de deelnemende scholen 

worden verzorgd, die vooraf een goede werkinstructie van de eigen docent hebben 

gekregen. Naast vakdocenten zijn ook studiecoaches aanwezig. 

Wie bepaalt of de leerling zich voldoende heeft bewezen om alsnog bevorderd 

te worden? 

Door de docentenvergadering van de eigen school wordt vooraf vastgesteld welke cijfereis 

zal gelden: het minimaal te behalen cijfer, waardoor de overgang kan plaatsvinden. De 

eigen docent levert een eindtoets aan, inclusief de normen die gelden bij de correctie. De 

Zomerschooldocent kijkt de eindtoets na en kan daarna aangeven of de cijfereis is gehaald. 

In voorkomende gevallen is het mogelijk een tweede correctie aan te vragen, als een 

leerling het niet eens is met de beoordeling. Deze tweede correctie is dan vervolgens 

bindend. 

Wie beslist uiteindelijk of de leerling is bevorderd of niet? 

De docentenvergadering heeft vooraf de te behalen score bepaald in de vorm van een 

voorgenomen besluit. De Zomerschooldocent heeft een mandaat gekregen om een cijfer 

te bepalen op de eindtoets. Deze uitkomst wordt door de projectleider vergeleken met de 

te behalen score om vast te stellen of de leerling al dan niet is bevorderd. In gevallen 

waarin een leerling van mening is niet goed behandeld te zijn, kan een tweede correctie 

worden aangevraagd. Ook bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen als de leerling 

het niet eens is met de gang van zaken omtrent het nakijken van de eindtoets. In alle 

gevallen is de vast te stellen uitkomst uiteindelijk ter beoordeling van de directie van de 

eigen school.  

Hoe kom ik er als ouder achter wat de uitslag van de eindtoets is en of mijn kind 

alsnog wordt bevorderd? 

Nadat de eindtoets is nagekeken en het cijfer bepaald, deelt de projectleider van de 

Zomerschool dit via de mail mee aan de school van herkomst. Daarna worden leerlingen 

en ouders telefonisch of via de mail van de uitkomst op de hoogte gesteld door een 

functionaris van de eigen school. Desgewenst kan een nagesprek worden georganiseerd 

met de projectleider van de Zomerschool.  

 

 

 


