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Beatrix zit in groep 6 van IKC Franciscus. Vorige zomer ging ze
voor het eerst naar de vakantieschool. Dit jaar hoopt ze haar
vriendinnen daar weer te zien en natuurlijk veel te leren.

“De laatste dag deden we musical en
hebben we opgetreden op school”
Haar familie komt oorspronkelijk uit Ghana maar ze werd geboren in het Verenigd Koninkrijk.
Toen ze zeven maanden oud was, verhuisde ze naar Nederland en sinds drie jaar woont ze met
haar moeder en broertje in Leeuwarden. Op de vakantieschool wil ze vooral werken aan haar
spelling en begrijpend lezen omdat haar dictees vaak nog niet helemaal goed gaan. Rekenen
gaat al goed en rekenspelletjes vindt ze vooral leuk als ze op de vakantieschool buiten opdrachten doen. “We gaan dan bijvoorbeeld meten hoe groot tegels zijn en de oppervlakte er van
berekenen”, vertelt ze opgewekt. Na groep 8 wil ze naar het VMBO om uiteindelijk politieagent
te kunnen worden. “Want het is leuk om naar buiten te gaan en mensen te helpen”, legt ze uit.
Op haar basisschool vindt ze gymnastiek het fijnst om te doen en dan vooral Apekooi. Geen
wonder als je weet dat haar hobby turnen is. Daarmee won ze onlangs nog een prachtige
medaille. En nu maar hopen dat de vakantieschool net zo’n groot succes gaat worden!

Wethouder Hilde Tjeerdema (D66) is vera
ntwoordelijk voor jeugd en
(speciaal) basisonderwijs in de gemeen
te Leeuwarden. Zij heeft zich
onder andere ingezet voor de verleng
ing van de Vakantieschool.

“Onderwijs opent de deur voor
de kansen van jongeren.”

De kosten van de kinderopvang, het lerar
entekort en de hoogte van salarissen; dit
waren
onderwerpen die voor de uitbraak van het
Coronavirus verbonden waren met het onde
rwijs en de kinderopvang. Onderwerpen
die uit een grijs verleden lijken te komen,
nu
we
beseffen hoe ontzettend belangrijk onde
rwijs en kinderopvang zijn. Beide blijken
nagenoeg
onmisbaar voor het functioneren van onze
maatschappij en de scholing van onze kinde
ren. De gemeente Leeuwarden heeft in deze
bijzondere periode nauw samengewerkt
met
onderwijs en kinderopvang, om bijvoorbe
eld te zorgen voor noodopvang. “We voeld
en
de
gezamenlijke verantwoordelijkheid”, verte
lt de wethouder. “Hieruit ontstond ook het
idee
om de vakantieschool dit jaar uit te breid
en voor kinderen die dit nodig hebben. En
dat
gaan we doen!” Zo wordt een extra steen
tje bijgedragen aan de kansen voor de jeugd
.
Een mooie ontwikkeling in een moeilijke
tijd.

Kunstkade en de Vakantieschool.
De Vakantieschool Leeuwarden is bedoeld voor leerlingen uit het basisonderwijs die na de zomervakantie naar groep 6, 7 of 8 gaan. In de laatste vier weken van de zomervakantie, van 20 juli t/m 14
augustus 2020, hebben we twee keer twee weken een speciaal programma waarin we werken aan
rekenen taal, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. We leren niet uit boeken maar we doen
juist heel veel spelletjes! En huiswerk geven we niet mee: het is natuurlijk wel écht vakantie! Vanwege
het coronavirus is er dit jaar dus een dubbele editie georganiseerd, in nauwe samenwerking met Kunstkade, gemeente
Leeuwarden en het onderwijs. De Vakantieschool wordt gegeven op Comenius Zamenhof, vlak bij het Cambuurstadion.
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“Kinderen en leerkrach ten geven
op eigen wijze vorm aan de lessen”

va“Natuurlijk wordt er veel geleerd, maar het
De vakantieschool is geen gewone school.
dat er
uren
lt Margriet. Zo kan het zomaar gebe
kantiegevoel is bijna net zo belangrijk”, verte
delen en
die vervolgens wordt aangesneden is dat
bij rekenen een taart gebakken wordt. Als
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e energie om in te werken”, vatten ze same
erg lief en laat elkaar in zijn waarde. “Fijn

Jasmijn Klerks
leerkracht

Als PABO student kwam ze in 201
6 op de vakantieschool als
assistent. Als afgestudeerd leerkra
cht heeft ze nu zelf een
assistent. Haar enthousiasme is alle
en maar groter geworden.

“Met minder richt lijnen sluit je beter
aan bij de behoef te van het kind”

Gedurende het schooljaar werkt Jasmijn als
inval-leerkracht bij Proloog. Ze vindt het intere
ssant om op verschillende plekken ervaring
op te doen. En zo hoeft ze nog niet defin
itief
te
kiezen voor een vaste plek. Op de vakantiesc
hool is ze als leerkracht verantwoordelijk
voor
het aanbod dat leerlingen nodig hebben.
Kinderen komen daar met hun eigen leerd
oelen
.
Die hebben ze samen met de onderwijzer
op school bepaald. “Ik laat de leerlingen
eerst
een
verhaal schrijven om te kijken wat hun nivea
u is”, vertelt Jasmijn, ”en probeer aan te
sluite
n
bij de belangstelling van het kind.” Daarnaas
t is er alle ruimte voor de kinderen om ook
zelf
met ideeën te komen. Naast het werken in
kleine groepen is er ook ruimte voor één
op één onderwijs. Dan wordt er een stapje terug geze
t om dingen op de juiste wijze nog een keer
door
te nemen. Maar het mooist vindt ze de groe
p. “Je ziet kinderen binnenkomen en nog
niemand
kennen en na twee weken hebben ze nieuw
e vakantieschool vrienden”, besluit ze opge
togen.
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