ZOMERSCHOOL 2019
Wat is Zomerschool 2019 ?
De Zomerschool is een kosteloze bijspijkercursus in maximaal twee schoolvakken voor niet
bevorderde leerlingen met als doel alsnog bevorderd te kunnen worden. Geselecteerde
leerlingen volgen de cursus op vrijwillige basis in de laatste week van het schooljaar en de
eerste week van de zomervakantie. De cursus start op woensdag 26 juni en duurt tot en met
woensdag 10 juli en wordt in het gebouw van het Zwijsen College verzorgd door externen.
Voorafgaand aan de cursus wordt door het Zwijsen College duidelijk omschreven aan welke
eisen de leerling moet voldoen om de Zomerschool succesvol af te kunnen sluiten. Na afsluiting
van de cursus wordt getoetst of de leerling het vereiste niveau heeft bereikt. De toetsen zijn van
tevoren geproduceerd door leraren van het Zwijsen College en worden aan de hand van een
correctiemodel gecorrigeerd door de externen van de Zomerschool.
Het besluit of de leerling uiteindelijk bevorderd kan worden, wordt op 10 juli genomen door het
Zwijsen College en is bindend.

Welke leerlingen mogen deelnemen aan de Zomerschool?
Het Zwijsen College selecteert de leerlingen vanaf leerjaar 3 en nodigt de leerlingen uit. Hierbij
gelden de volgende criteria:
Bevordering na het succesvol afsluiten van de Zomerschool geeft voldoende
perspectief op goede resultaten in het volgende schooljaar;
De leerling is aan het einde van het schooljaar op basis van de cijferlijst niet te
bevorderen naar het volgende leerjaar;
De leerling heeft geen advies gehad om over te stappen naar een andere schoolsoort;
De leerling kan zich door deelname aan de Zomerschool in één of twee vakken zodanig
verbeteren dat hij na afloop een cijferlijst heeft waarmee hij wél bevorderd kan worden
naar het volgende leerjaar.

Wanneer is bekend welke leerlingen mogen deelnemen aan de Zomerschool?
Naar aanleiding van de leerlingenbesprekingen na de derde toetsweek vindt de eerste selectie
door de onderwijsafdelingen plaats op basis van de kennis van de resultaten van de leerlingen
gedurende het schooljaar. Ook wordt bekeken of er voldoende capaciteit is voor het totaal
aantal geselecteerde leerlingen. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt een lijst aangelegd met
leerlingen op volgorde van grootste kans op succes het volgende schooljaar.
Na de leerlingenbesprekingen worden de uitnodigingen per e-mail verstuurd naar de
geselecteerde leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s).

Aan welke regels dienen de deelnemende leerlingen zich te houden?
De leerling en de ouder/verzorger ondertekenen een contract. Basis van dit contract zijn de
volgende vijf gouden regels:






Ik ben er 100% van de tijd en kom op tijd;
Ik heb me goed voorbereid;
Ik volg de instructies van de Zomerschool nauwgezet op;
Als ik iets niet begrijp, mag ik zoveel vragen stellen als ik maar wil;
Ik help mijn klasgenoten wanneer mogelijk.
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De eerste leerlingen zijn geselecteerd en uitgenodigd. Wie mag er nog meer
deelnemen?
Er zijn nog reserveplaatsen voor de Zomerschool. De afdelingen hebben lijsten opgesteld van
mogelijke kandidaten voor de Zomerschool. De resultaten van de leerlingen op deze lijsten
worden nauwlettend in de gaten gehouden, ook tijdens de laatste toetsweek. Leerlingen en
ouder(s)/verzorger(s) die belangstelling hebben voor de Zomerschool moeten ervoor zorgen dat
ze op maandag 24 juni bereikbaar zijn.

Hoe weten de externen van de Zomerschool wat de leerlingen moeten doen?
Voor elke leerling wordt een informatiepakket samengesteld met daarin onder andere:
 Een duidelijk geformuleerde hulpvraag;
 Een gedetailleerde stofomschrijving per vak die goed aansluit bij de toets;
 Een gedetailleerde toetsomschrijving per vak;
 Per vak een verzegelde enveloppe met de eindtoets en het correctiemodel.
Aan de hand van dit pakket wordt de leerling op woensdagochtend 26 juni volgens een vooraf
bekend schema overgedragen aan de Zomerschool. Het is de bedoeling dat tijdens deze
zogenaamde “warme overdracht” naast de leerling ook leraren van het Zwijsen College en een
ouder/verzorger van de leerling aanwezig zijn.

Hoe ziet een gemiddelde schooldag op de Zomerschool eruit?
Er wordt lesgegeven in kleine groepjes in een apart gedeelte in ons schoolgebouw in gewone
lokalen en in ruimtes met computers. Omdat de groepjes veel kleiner zijn dan de normale
klassen zijn de lessen behoorlijk intensief. Per dag wordt er minimaal twee keer twee klokuren
hard gewerkt. Daarnaast zijn er pauzes en is er ook tijd voor wat beweging. Zomerschool start
dagelijks om 09.30 uur en duurt tot 15.00 uur. Sommige leerlingen hebben meer lestijd nodig en
ook huiswerk behoort tot de mogelijkheden. Er wordt gewerkt uit de gewone schoolboeken voor
het vak. Met Iddink is geregeld dat de boeken die nodig zijn voor de Zomerschool later
ingeleverd kunnen worden.

Wie bepaalt uiteindelijk welke leerlingen na afloop van de Zomerschool worden
bevorderd?
Uiterlijk 10 juli worden de slottoetsen afgenomen en vervolgens worden deze gecorrigeerd door
de externen van de Zomerschool. Van tevoren hebben de leraren van de vakgroepen al
aangegeven welk cijfer voor de toets nodig is om uiteindelijk een hoger cijfer voor het vak te
behalen. De adjunct-directeur krijgt van de Zomerschool de cijfers door, bepaalt het eindcijfer
voor elk vak en stelt vervolgens vast of de leerling met deze eindcijfers al dan niet bevorderd
kan worden. De leerlingen en hun ouders/verzorgers ontvangen op 10 juli de uitslag.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?
Aanspreekpunt voor de selectie van leerlingen is de teamleider van de afdeling van de leerling.
Leerlingen kunnen met hun vragen ook terecht bij hun mentor.
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