In de zomervakantie naar school? Waarom?!
Juist in de vakantie naar de zomerschool helpt de ‘beroemde’ zomerdip voorkomen! Uit onderzoek
blijkt dat veel kinderen tijdens de zomervakantie veel minder in aanraking komen met taal. Ze lezen
minder. Ze horen minder taal. En dat heeft effect: veel kinderen die beginnen aan het nieuwe
schooljaar zijn tijdens de vakantie achteruitgegaan in hun taalvaardigheid. Dit is echt jammer!
Maaaaaar het GOEDe NIEUWS: er kan wat aan worden gedaan! Door veel met taal om te gaan
tijdens de vakantie, blijven de vaardigheden op niveau, of kunnen ze zelfs groeien. Daarvoor is het
nodig om te stimuleren dat kinderen (en hun ouders) ook in de zomer veel aan taal blijven doen.
Wat is de Zomerschool Utrecht?
De Zomerschool Utrecht richt zich op taal. Het doel is: beter worden in taal. Dat is super belangrijk,
omdat taal de sleutelfactor voor succes op school is, vanaf de voorschool tot en met het middelbaar
onderwijs. En zelfs nog daarna.
Kinderen gaan een volledige week naar school! De meeste groepen krijgen aan het begin van de
vakantie een week les met leuke en afwisselende activiteiten. De kleutergroep en het POVO
programma is in de laatste week van de vakantie. Het kleuterprogramma is gericht op voorlezen en
praten over boeken samen met hun ouders. Het programma van groep 3 is het verbeteren van het
technisch lezen door de verhalen van Vos en Haas . Groep 4 tot en met 7 gaat aan de slag met
dilemma’s, onderzoek, presentaties en nog veel meer interessante en leerzame activiteiten gericht
op taal. Groep 8 bereidt zich voor op hun overgang naar het voortgezet onderwijs. In het teken van
het thema wordt er per groep ook een excursie georganiseerd!
Belangrijk om te weten: van Zomerschoolleerlingen wordt verwacht dat zij zich ook voorafgaand,
tijdens en na de zomervakantie intensief bezighouden met taal. Dat betekent veel lezen:
prentenboeken, boeken, kranten en tijdschriften. Van hun ouders
wordt een actieve bijdrage gevraagd.
Voor wie is de Zomerschool?
Het doel van de Zomerschool is glashelder: beter worden in taal. En
daardoor betere resultaten behalen op school. De Zomerschool helpt!
Kinderen die een week de Zomerschool bezoeken en ook de rest van hun vakantie veel aan taal
doen, kunnen echt vooruitgaan. Er is één voorwaarde: kinderen en hun ouders moeten willen,
gemotiveerd zijn. En echt bereid zijn moeite te doen. De Zomerschool is dus bedoeld voor
basisschoolkinderen die ECHT beter willen worden in taal. Het gaat om kinderen en ouders die een
extra inspanning willen leveren om hun vaardigheden bij technisch lezen, begrijpend en studerend
lezen te vergroten. Er wordt veel gelezen tijdens de Zomerschool. Het helpt dus als je van lezen
houdt.
Hoe kun je je aanmelden?
Leerlingen van groep 1, 2 en 3 worden aangemeld via de school!
Leerlingen van groep 4 tot en met 8 kunnen zich aanmelden via de site www.zomerschoolutrecht.nl
Op de site vind je uitgebreide informatie over de zomerschool.
Bij de meester of juf zijn folders te krijgen over de Zomerschool Utrecht.

