
 

 

PSG ZOMERSCHOOL - alle vragen beantwoord (versie DVC) 
Wanneer is de zomerschool precies? 
De zomerschool begint op donderdag 11 juli en eindigt op woensdag 17 juli. 
 
Waar vindt de zomerschool plaats? 
De zomerschool vindt plaats in de lokalen in ‘de brug’ tussen het Jan van Egmond lyceum en het Da 
Vinci college. 
 
Wie organiseert de zomerschool, wie doet wat? 
De zomerschool wordt, evenals de afgelopen jaren, georganiseerd door de Werkgroep Zomerschool in 
samenwerking met een externe partij: Bijlescontact. 
 
Het klassenteam en de schoolleiding bepalen welke leerlingen naar de zomerschool toe mogen en aan 
welk vak ze gaan werken. Daarbij heeft de vakdocent wiens vak het betreft de zwaarste stem. 
Daarnaast draagt het DVC zorg voor het materiaal waar de leerlingen tijdens de zomerschoolweek aan 
moeten werken en voor een eindtoets inclusief correctie/nakijkmodel per leerling. Het DVC is tevens 
verantwoordelijk voor communicatie richting leerlingen en ouders. 
 
Bijlescontact organiseert de praktische kant van de zomerschool en heeft gedurende de 
zomerschoolweek de leiding. Bijlescontact draagt zorg voor voldoende begeleiding in de vorm van 
groepsleiders en bijlesgevers. In principe kijken de Bijlescontactmedewerkers de toets na. 
 
Hoe is de inrichting van de begeleiding tijdens de zomerschool? 
Leerlingen zitten in groepjes van zes bij elkaar, zo veel mogelijk gegroepeerd naar vak en 
leerjaar/leergang. Zij hebben de hele week één groepsleider. Deze is hun eerste aanspreekpunt, 
mentor, coach, etc. 
Daarnaast hebben alle leerlingen één uur per dag één-op-één bijles van een andere Bijlescontact-
medewerker. 
 
Welke leerlingen komen in aanmerking voor de zomerschool en wie beslist wie er naar toe mag? 
De zomerschool is er voor leerlingen die nu in de tweede klas of hoger zitten en die  

- ófwel op doubleren staan maar met het ophalen van één vak wel regulier bevorderd kunnen 
worden naar een volgend leerjaar. Het gemiddelde cijfer voor dit vak mag niet lager zijn dan 
een 5,0. 

- ófwel in de (reguliere) bespreekzone zitten en waarvan bepaald wordt dat het verstandiger is 
om de leerling een week zomerschool te laten draaien dan om ze direct te bevorderen; 

- ófwel onder de (reguliere) bespreekzone zitten maar door het ophalen van één vak wél in de 
bespreekzone zouden komen én waarvan bepaald wordt dat het verstandiger is om de leerling 
met een week zomerschool alsnog te bevorderen dan om deze te laten doubleren. 

 
Voor bovenstaande situaties geldt dat het docententeam tijdens de rapportvergadering beslist of een 
leerling naar de zomerschool zou moeten/kunnen en zo ja, voor welk vak. De vakdocent wiens vak het 
betreft heeft hierin de zwaarste stem. Wanneer besloten wordt een leerling aan de zomerschool te 
laten deelnemen, wordt impliciet bepaald dat wanneer de leerling de zomerschool-eindtoets haalt 
hij/zij ook wordt bevorderd. 
In de figuur op de volgende pagina wordt het verschil tussen de oude en de nieuwe situatie 
schematisch geïllustreerd. 



 

 
 
 
 
 

Situatie zonder Zomerschool 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Situatie 2018/2019 met zomerschool 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Worden er toetscijfers aangepast op basis van de zomerschool? 

Nee, de zomerschool en de eindtoets van de zomerschool staan op zichzelf. Er worden dus geen cijfers 
aangepast in Magister. Eventueel behaalde cijfers voor DT’s blijven staan zoals ze zijn. 
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is de planning van verschillende activiteiten in aanloop naar de zomerschool? 

- Ma 12 juni: eerste prognose van deelnemende leerlingen 
- Di 2 en wo 3 juli: rapportvergaderingen. Tijdens deze rapportvergaderingen wordt bepaald 

welke leerlingen uitgenodigd worden voor de zomerschool en aan welk vak zij moeten werken.  
- Wo 3 juli: mentoren informeren zomerschool-kandidaten en hun ouders (zie het 

instructieformulier aan het eind van dit document) 
- Wo 3 juli – Ma 8  juli: vakdocenten stellen leerpakket samen voor hun zomerschool-leerlingen 
- Wo 4 juli: uiterlijke terugkoppeling vanuit leerling/ouders of deze ook wil/kan deelnemen aan 

zomerschool 
- Ma 8 juli – wo 10 juli: warme overdracht van vakdocent/mentor naar zomerschool-

groepsleider 
- Ma 8 juli: informatieavond voor deelnemende leerlingen en ouders 

 
Hoe gaat overdracht in z’n werk en wie levert wat aan? 
Na de overgangsvergadering weet elke vakdocent in principe óf er leerlingen van hem/haar uit de 
betreffende jaarlaag voor zijn/haar vak mogen deelnemen aan de zomerschool. Indien dit het geval is, 
dient zo snel mogelijk begonnen te worden met het samenstellen van een leerpakket van circa 30 uur. 
Daarnaast moet er een eindtoets voor de betreffende leerling(en) worden samengesteld inclusief een 
nakijk/correctiemodel. Dit alles dient, samen met een daarvoor ontwikkeld formulier, in een 
enveloppe bij de teamleider ingeleverd te worden (dit formulier staat aan het eind van dit document). 
Dit dient uiterlijk maandag 8 juli gereed te zijn. 
De zomerschool-groepsleider zal proberen met iedere vakdocent en mentor van de zes leerlingen in 
zijn groepje in de periode van maandag 8 t/m woensdag 10 juli contact te hebben om de leerlingen 
even te bespreken. 
 
Wie kijkt de eindtoets van de zomerschool na? 
Dit gebeurt in principe door medewerkers van de zomerschool. Wanneer vakdocenten graag zelf na 
zouden willen kijken dan is dat geen enkel probleem. Dit moet alleen wel woensdagavond 17 juli 
gebeuren. 
 
Wat gebeurt er ná de zomerschool? 
Op de laatste dag (woensdag 17 juli) worden de eindtoetsen afgenomen (’s middags) en nagekeken (’s 
avonds). Het resultaat wordt teruggekoppeld naar de teamleiders van de PSG. De teamleiders 
informeren donderdag 18 juli de leerlingen/ouders. Informatie over hoe de leerling het tijdens de 
zomerschool gedaan heeft, wordt in Magister gezet. Alle leerlingen die deel hebben genomen aan de 
zomerschool en zijn bevorderd zullen in de eerste fase van het nieuwe schooljaar extra ondersteuning 
krijgen in de vorm van individuele bijles voor het zomerschoolvak.  
 
Hoe wordt ervoor gezorgd dat leerlingen deel gaan nemen die ook écht gemotiveerd zijn? 
Leerlingen en hun ouders worden er tijdens het telefoongesprek met de mentor en de 
informatieavond op gewezen dat meedoen aan de zomerschool niet een vrijblijvende ‘we zien wel 
waar het schip strandt’-poging is. Alleen die leerlingen mogen deelnemen die er écht voor willen gaan. 
De regels tijdens de zomerschool zijn streng en leerlingen en ouders dienen van tevoren een contractje 
te ondertekenen waarin ze beloven zich aan deze regels te houden. 
 
 



 

  

ZOMERSCHOOLFORMULIER  VAKDOCENT

Naam vakdocent: Afkorting:

School: Telefoonnummer:

Vak:

Naam leerling: Klas:

VMBO/HAVO/VWO: Mentor:

Huidig leerjaar: Afkorting mentor:

(kruis indien je zelf wilt nakijken)

Dit formulier dient tezamen met toets + correctiemodel en evt lesmateriaal UITERLIJK maandag 8 juli om 

17.00uur  ingeleverd te zijn bij teamleider of zomerschoolcoördinator (mag ook per mail).

Stofomschrijving in vaktermen: welke 

(vakspecifieke) onderdelen moet de 

leerling tijdens de zomerschool trainen? 

Stofomschrijving gekoppeld aan 

lesmethode: vanuit welke lesmethode 

moet de leerling werken en uit welk boek 

moeten welke hoofdstukken worden 

doorgewerkt

NB: De antwoorden op onderstaande vragen zijn bedoeld als korte didactische leidraad. De ervaring leert dat 

leerlingen het meest gebaat zijn bij een pakket waarin bovendien een dagplanning is opgenomen. Leerlingen 

gaan 5 dagen à 6 klokuren met één vak aan de slag. Dat is een lange tijd. Zorg ervoor dat de leerling niet 

zonder oefenstof komt te zitten! Prettig is ook als er extra stof is, voor het geval de leerling snel door de 

opgaven heen gaat. 

Tips voor verwerking stof: Hoe kan de 

leerling het beste aan de slag gaan met 

de opgegeven stof

Stel de toets op en lever deze aan met antwoord/nakijkmodel. Voeg beide samen met dit formulier in daarvoor bestemde 

enveloppe

De toets wordt nagekeken door een zomerschooldocent. Geef met een kruis hier 

rechts aan indien je l iever zelf wilt nakijken (gemaakte toets wordt woensdagmiddag 

17 juli, uiterli jk om 17.00uur gemaild en dient donderdag 18 juli, uiterli jk 9.00uur 

nagekeken te zijn) 

Tips voor de begeleider:

- op welke onderdelen heeft de leerling 

expliciet hulp nodig van de begeleidend 

vakdocent?

- waar zitten de valkuilen bij de leerling?

Toets:

- Geef de tijdsduur van de toets aan. 

(Geef aan of er vanwege een evt. groene 

kaart/dyslexie extra tijd is en noteer deze 

apart: Tijd + Extra tijd)

- Geef de normering van de toets aan

Overige opmerkingen



 

 

Zomerschool – mentorinstructie 
 

Beste mentor, 
Je ontvangt deze instructie omdat één of meerdere van je mentorleerlingen in aanmerking 
komt/komen voor de PSG Zomerschool 2018! 
 
In deze instructie kun je lezen wat je in ieder geval moet meedelen aan leerling/ouders en er staan 
antwoorden op mogelijke vragen die ze kunnen hebben. In de tabel hieronder kun je gegevens 
noteren en bijhouden wie je gesproken hebt en wat de beslissing is. 

 
1. Geef duidelijk aan dat de leerling in principe NIET over is maar alsnog bevorderd kan worden 

indien hij/zij aan de zomerschool meedoet en voor de afsluitende zomerschool-toets een 
voldoende haalt. 

2. Geef duidelijk aan dat ouders en leerling een keuze hebben om wel of niet de zomerschool te 
volgen.  

3. De zomerschool start op donderdag 11 juli en gaat door t/m woensdag 17 juli (niet in het 
weekend). De dagen duren van 9 uur tot 16.20 uur. Locatie is de brug tussen het Jan van 
Egmond Lyceum en het Da Vinci College. 

4. De leerling werkt de gehele week aan één vak. Geef in de tabel hieronder aan welk vak dit is. 
5. Informeer de ouders dat er op maandagavond 8 juli een verplichte informatieavond is waar meer 

over de inhoud van de zomerschool zal worden verteld. Hiervoor volgt een uitnodiging indien ze 
besluiten mee te doen. Vraag naar een actueel e-mail-adres! 

6. Kiezen voor de zomerschool betekent ‘er vol voor gaan’ en niet ‘we zien wel waar het schip 
strandt’. Om ouders en leerling hiervan bewust te maken, zijn er strenge regels tijdens de 
zomerschool waaronder: 

a. VOLLEDIGE aanwezigheidsplicht 
b. NIET te laat komen 
c. GEEN mobiele telefoons of andere elektronische apparatuur (m.u.v. leerlingen uit 

klassen waar altijd met i-Pad wordt gewerkt) 
7. Geef aan dat zowel ouders als leerling tijdens de informatieavond een contract zullen moeten 

ondertekenen waarin ze aangeven achter deze regels te staan en zich eraan te zullen houden. 
8. De vakdocent van de leerling bepaalt de leerstof die herhaald moet worden en maakt de toets. 
9. De hoeveelheid stof die de leerling door de vakdocent krijgt, zou binnen de tijden van 

zomerschool afgewerkt moeten kunnen worden. Leerlingen hebben tijdens de zomerschool in 
principe geen huiswerk.  

10. Bij de zomerschool hoort ook een nazorgtraject: van september t/m maart krijgen deelnemende 
leerlingen extra ondersteuning in het desbetreffende vak.  

11. De leerling moet al zijn/haar boeken voor het betreffende vak NIET inleveren indien hij/zij besluit 
mee te doen met zomerschool. 

12. Ouders en leerling dienen liefst meteen, maar uiterlijk woensdagmiddag 3 juli aan jou terug te 
koppelen of ze wel of niet voor de zomerschool-optie gaan. 

13. Zodra jij antwoord hebt van ouders, laat je het de teamleider, de coördinator van de zomerschool 
(T-ZS01@psg.nl) én de betreffende vakdocent middels een mailtje weten. Gelieve dit uiterlijk 
woensdagavond 3 juli te doen. 
 

 

Naam leerling Vak Vakdocent Tel nr lln/ouders Gesproken? Beslissing? 

      

      

      

mailto:T-ZS01@psg.nl


 

 


