Voorbeeldbrief IB’er en criteria
Uitgevoerd door Summer Skool 013, contactpersoon Adrienne Verschuren,
adrienne.verschuren@tprimair.nl, 06-10329605
Beste IB’ers en leerkrachten,
Zoals jullie inmiddels weten is Xpect Primair, voor de scholen bs de Triangel, bs Zuidwester, bs
Jeanne d’Arc en bs Hubertus, bezig met het organiseren van een summerschool in 2014,
namelijk ‘Summer Skool 013’. Er wordt op dit moment druk gewerkt aan het programma. Dit
jaar wordt in de ochtend het lespakket ‘Mijn stad’ van het CED gebruikt. Een lespakket volgens
de nieuwsbegripformule. Het eindresultaat na twee weken is een VVV-krant. Input voor deze
krant kunnen de leerlingen uit folders/kranten halen, via internet, maar ook de excursies die in
het programma opgenomen worden.
Xpect Primair zorgt voor twee begeleiders, dit zijn twee leerkrachten van de betrokken scholen,
één begeleider per groep van 14 leerlingen.
Omdat we door middel van een summerschool terugval van niveau tijdens de zomervakantie
willen beperken is het van groot belang dat er een inhoudelijke koppeling gemaakt wordt
tussen het binnenschoolse, de behoeftes van de leerlingen en de summerschool. Om een beeld
te krijgen van de deelnemende leerlingen, wil ik jullie vragen twee formulieren in te vullen: een
deelnemersformulier en een intake-formulier. Indien mogelijk, graag het intake-formulier
samen met desbetreffende leerling invullen. Dan realiseert de leerling zich waarom hij/zij
deelneemt aan de summerschool en dit kan tijdens de summerschool gebruikt worden voor
reflectie.
De input zal ik vervolgens door communiceren met de leerkrachten van Summer Skool 013.
Mogelijk wordt er nog een afspraak ingepland om de leerlingen door te spreken.
Voor de leerlingen en ouders hebben we een flyer, een brief en een contract. Dit laatste dient
door ouders en leerlingen ondertekend te worden.
Alle formulieren kunnen jullie digitaal naar averschuren@bredeschooltilburg.nl sturen. Gezien
het korte tijdsbestek ontvangen we de formulieren graag uiterlijk 14 juni.
Omdat de Summer Skool 013 voor de 2e keer plaats vindt, ga ik er van uit dat jullie bekend zijn
met het project, de criteria en de procedure. Mocht dit een verkeerde aanname zijn, neem dan
even contact met me op.
Aan de summerschool pilot mogen 28 leerlingen deelnemen die het huidige schooljaar
onderwijs volgen in groep 6 en 7. Dat betekent voor de basisscholen Triangel, Zuidwester,
Jeanne d’Arc en Hubertus 7 leerlingen per school. De leerlingen die mogen deelnemen dienen
aan enkele criteria te voldoen.
Zij voldoen aan alle onderstaande punten:
- Het zijn leerlingen die in staat zijn zowel van 14 t/m 18 juli als 11 augustus t/m 15 augustus
aan het gehele programma deel te nemen en aan de gemaakte afspraken te voldoen, zoals het

op tijd aanwezig zijn volgens het programma. Zij tekenen samen met de ouders en school een
contract.
- Het zijn leerlingen die zelf gemotiveerd zijn om deel te nemen en/of waarvan de ouders
gemotiveerd zijn om hun kind deel te laten nemen.
- Het zijn leerlingen die niet op vakantie gaan tijdens de zomervakantie.
En:

Zij voldoen minimaal aan één van de onderstaande punten:
- Het zijn leerlingen die veel baat hebben bij een summerschool om zo cognitief bezig te blijven,
om een terugval van het leerniveau te voorkomen en om langer in een Nederlandstalig
omgeving bezig te blijven.
- Het zijn leerlingen, waarbij de kans aanwezig is dat zij tijdens de zomervakantie in aanraking
komen met onwenselijk gedrag of onwenselijke activiteiten.
Ik hoop jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben. Zodra het
programma definitief is breng ik jullie hiervan op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Adrienne Verschuren
Projectleider Summer Skool 013
T 06-10329605 E averschuren@bredeschooltilburg.nl

