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Almere, 17 maart 2020                                                      

 

ALLES WAT U ALS DIRECTEUR EN IB-ER MOET WETEN OVER 

DE ZOMERSCHOOL 2020 

 

Aan alle leerkrachten, IB-ers en directeuren van alle basisscholen in Almere 
 
 
 
Betreft: Zomerschool 2020 in Almere 
  
Beste directieleden, IB-ers en leerkrachten met leerlingen in de huidige groepen 4,5,6,7 en 8.  
  
De Zomerschool 2020 wordt dit jaar gehouden op het Helen Parkhurst in Almere Stad, 
Bongerdstraat 1, 1326 AA Almere. 
 
Zoals jullie weten zijn wij afhankelijk van jullie als leerkrachten, IB-ers en directeuren om een 
succes te maken van de Zomerschool. Wij vragen u dan ook om de zomerschool bij de 
ouders onder de aandacht te brengen en enthousiast te maken om hun kind(eren) te laten 
deelnemen. 
 
Vanwege de Corona zullen wij soepeler omgaan met het aanname beleid. Deze editie willen 
we ook kinderen toelaten die onder het risico gebied vallen. Denk aan de kinderen met code 
rood! 
 
De aanmelding kan alleen worden gedaan onder verantwoordelijkheid van de directeur, 
uitgevoerd door de IB-er. (dus niet door individuele leerkrachten!). 
 
  
Als je zelf graag wilt meewerken op de Zomerschool als leerkracht of onderwijsassistent dan 
kan dat ook, mits je toestemming hebt van je directeur. Je kunt hiervoor een sollicitatiebrief 
met CV sturen aan michiel@zomerschool.asg.nl  
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Voor de duidelijkheid zet ik hieronder de belangrijkste criteria even op een rijtje: 
  
Wanneer:  van maandag 27 juli t/m vrijdag 7 augustus 2020 
                Schooltijden maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag:   

van 09.00 uur tot 14.30 uur 
 

 
Voor wie: 
 

 Kinderen die nu zitten in groep 4, 5, 6, 7, 8 van jouw school 

 Kinderen met IV of V score, op de citotoetsen voor woordenschat en/of begrijpend 

lezen en/of rekenen  

 Kinderen die extra hulp kunnen gebruiken met taal en rekenen  

 Kinderen die kans hebben op terugval in de zomervakantie, de zogenaamde zomer 

dip. 

Kinderen die mee gaan doen aan de zomerschool mogen géén dagen missen en 
kunnen ook geen vrij krijgen. 
 
Voor wie niet: 
 

 Kinderen met een (ernstig) gedragsprobleem. We gaan er van uit dat het kind zich 

moeiteloos  kan aanpassen aan de normaal geldende klassenregels. Insteek is dat 

kinderen zelf gemotiveerd zijn om bijgespijkerd te worden 

 Kinderen met ernstige vorm van dyslexie, tenzij er vooraf goed overleg is geweest en 

waarbij naar ouders duidelijk is wat ze kunnen verwachten  

 Kinderen met een advies TL of hoger 

  
Wat we verwachten van de leverende school:  
 

 Voor 12 juni: ontvangen wij van de school de namen en groepen van de leerlingen..  

 De ouders waarvan de leerlingen worden aangemeld, dienen zelf het 

aanmeldformulier in te vullen. Aangezien wij de ouders ook een belangrijke rol 

geven in de zomerschool, zijn de juiste email gegevens van groot belang. 

 Tevens ontvangt u het aanmeldformulier en het overdrachtsformulier hierbij. 

 Wij verzoeken u, voor 12 juni 2020, het door de ouders ingevulde 

aanmeldformulier(en) en het overdrachtsformulier door de IB’er, directie en/of 

leerkracht digitaal te retourneren aan wiepke@zomerschool.asg.nl 

 

 

 
De bestanden worden digitaal aangeleverd aan :  
 wiepke@zomerschool.asg.nl 
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Wat krijg je terug van de Zomerschool: 

 Elk kind krijgt een na afloop een certificaat  en een verslag van deelname aan de 

Zomerschool. Zij zullen ook een kopie van het verslag meekrijgen, welke aan de 

eigen school dient te worden uitgereikt. In het verslag staan ook de aandachtspunten 

en scores van de rekentoets en de woordenschattoets. 

  
Tijdpad: 

 Voor 12 juni : aanleveren van de namen en groepen van de deelnemende leerlingen 

van de school; 

 De school en de ouders ontvangen voor 1 juli  bericht in welke groep elk kind 

geplaatst wordt.   

 Uitleg over de Zomerschool: Deze vervalt. Alle ouders worden per mail geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
 
Michiel Gerritsen 
Directeur Zomerschool 
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