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155 Vakantiescholen voor Rotterdam
03 03 11 | Rotterdam start de komende jaren 155 Vakantiescholen om de prestaties van Rotterdamse leerlingen te verhogen. Dat

wil zeggen dat scholen tijdens de herfst&, mei&, voorjaars& en zomervakantie open zijn en leerlingen voornamelijk op het gebied van
taal en rekenen worden bijgespijkerd.

Op dinsdag 1 maart bracht wethouder De Jonge een bezoek aan één van deze eerste Vakantiescholen om er een taalles te geven.
Wethouder De Jonge op bezoek bij vakantieschool
Volgens De Jonge zijn de Vakantiescholen een erg belangrijk middel om de onderwijsprestaties van kinderen te verhogen. Het gaat
volgens hem vaak mis op overgangsmomenten tussen verschillende schoolsoorten, van de basisschool naar het voortgezet
onderwijs of van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar of naar het hoger onderwijs. De Vakantieschool bereidt leerlingen beter
voor op deze overgang, zodat terugval wordt voorkomen. De Jonge: “Belangrijk onderdeel in het nieuwe onderwijsbeleid voor de
komende jaren is dat we leerlingen meer leertijd aanbieden. De Vakantieschool is daarvan een voorbeeld, maar ook de pilot met de
groep nul, waarin twee= en driejarigen op een speelse manier worden voorbereid op de kleuterschool.”
Groen van Prinstererschool
Op dit moment biedt een handjevol Rotterdamse scholen al een lespakket aan in de vakanties. Op de Groen van Prinstererschool in
Feijenoord wordt de Vakantieschool al zes jaar georganiseerd. En met succes. Hoewel het voorjaarsvakantie is, zit de klas toch vol met
groep 3 en 4 leerlingen. “Het is vakantie, waarom zitten jullie eigenlijk op school?” vraagt de wethouder aan de klas. “Omdat we meer
leren in de vakantie, zoals taal en klok kijken”, zegt een jongetje. Wethouder De Jonge krijgt vervolgens van de kinderen een aantal
moeilijke vragen over de haven voorgelegd, want dat is het thema van de week. Zo moet hij raden welke woorden met het thema
‘haven’ de kinderen aan hem uit proberen te leggen, zonder dat ze het woord mogen gebruiken. “Volgens mij bedoel jij een
kademuur”, zegt De Jonge. Een gejuich stijgt op, de groep heeft weer een punt te pakken.
Meer leertijd
Wethouder De Jonge en de Rotterdamse schoolbesturen willen dat leerlingen in Rotterdam meer leertijd krijgen aangeboden. Dat
staat in het gezamenlijke programma Beter Presteren, het eerste deel van het Rotterdams Onderwijs Beleid 2011=2014. Het doel van
dit programma is om de onderwijsresultaten te verhogen. Meer leertijd is één van de manieren om dat te bereiken. Daarnaast zijn de
professionele school, ouderbetrokkenheid en schoolarrangementen manieren om tot hogere onderwijsresultaten te komen.
Interesse?
Scholen die interesse hebben in de Vakantieschool kunnen terecht bij Paula van Zeijl van de dienst JOS. Zij is te bereiken via (010)
267 4637 of via p.vanzeijl@jos.rotterdam.nl. Als u komend schooljaar wil starten met een Vakantieschool, dan moet u hier vóór 1 april
aanstaande subsidie voor aanvragen. De richtlijnen voor de subsidieaanvraag staan in de Beleidsregel Onderwijs Rotterdam
2011=2012. Hoe het aanvragen van subsidies in z’n werk gaat, leest u in de brief die onlangs naar de schoolbesturen is gestuurd.
Sommige scholen in Rotterdam hebben al een vakantieschool. Wilt u weten hoe zij dit aanpakken? Neem contact met hen op!
Voorbeelden van scholen die nu al vakantiescholen organiseren, zijn:
Basisonderwijs
De Waterlelie www.obs=de=waterlelie.nl
De Vliedberg www.kbsvliedberg.nl
De Schalm www.obsdeschalm.nl
Blijvliet www.obsblijvliet.nl
Groen van Prinstererschool www.groenvp.nl
De Toermalijn www.obs=detoermalijn.nl
Christophoor www.christophoor.nl
Ds. J.J. Buskesschool www.jjbuskesschool.nl

Ds. J.J. Buskesschool www.jjbuskesschool.nl
Passe=Partout www.obspassepartout.nl
Voortgezet onderwijs
Einstein Lyceum www.einsteinlyceum.nl
Cosmicus College www.cosmicuscollege.nl
Lees meer over:
• Beter Presteren
• Beleidsregel Onderwijs
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