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Beantwoording vragen inzake het uitstel van de Zomerschool
Schiedam

Geachte dames, heren,

Het lid van de gemeenteraad Zülfikar Güler (D66) heeft op 9 augustus 2015 vragen gesteld over het
uitstel van de Zomerschool Schiedam.

De fractie van D66 heeft kennis genomen van het uitstel van de Zomerschool Schiedam. Wij hechten
zeer veel waarde aan een dergelijk initiatief en zijn vanzelfsprekend teleurgesteld dat de geplande pilot
deze zomer niet doorgaat. De fractie van D66 heeft daarom de volgende vragen aan het college:

1 . Uit navraag begrijpen wij dat werving slechts heeft plaatsgevonden onder leerlingen van vier
basisscholen in Schiedam-Oost (Aleidaschool, Peperklip, Singelschool en St. Jan). Waarom is niet
gekozen voor werving op meer scholen en waaromjuist wel voor deze vier?

Antwoord:
Het initiatief om een zomerschool te organiseren is voortgekomen uit het overleg tussen de scholen in
Oost. Er was behoefte aan extra aandacht voor kinderen die vanuit de scholen in Oost naar het VMBO
gaan. Er is toen gekozen voor een beperkte pilot, met de vier basisscholen in Oost.
Er is ook gesproken met de tweede VMBO school in Schiedam waar kinderen vanuit Oost naar toe
gaan, maar deze school heeft aangegeven dit jaar nog niet te kunnen deelnemen.

2. Hoe verliep de communicatie naar de ouders van de betrokken scholen?

Antwoord:
Het Lentiz LIFE college heeft, ondersteund door de gemeente een folder opgesteld. De docenten in het
basisonderwijs hebben in de klas uitleg gegeven.

3 . Hoeveel docenten vanuit het onderwij spersoneel VO en P0 hebben zich voor de zomerschool
aangemeld?
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Antwoord:
Eén docent vanuit het basisonderwijs, twee vanuit voortgezet onderwijs, en daarnaast medewerkers
van de Stichting Welzijn Schiedam. Daarnaast heefi op ons verzoek eenjoumalist van het AD
medewerking toegezegd.

4.Wij hebben begrepen dat geen werving van excellerende leerlingen heeft plaatsgevonden, terwijl dit
wel onderdeel was van de motie die in november 2014 aan de basis heeft gelegen van deze pilot.
Waarom is niet gekozen voor het bieden van verdiepend en uitdagend onderwijs voor deze groep?

Antwoord:
Wij willen zo veel mogelijk aansluiten bij initiatieven uit de stad, passend bij de wens van de raad. Zie
hiervoor ook het antwoord op vraag 1 . De doelgroep bestond uit alle kinderen die vanuit de scholen in
Oost naar het VMBO gaan, zowel de excellerende als de leerlingen met achterstanden binnen deze
groep.

5 . Hoe komt het dat in de regio Maassluis/Vlaardingen wel zomerscholen kunnen worden
georganiseerd? Waarom is geen gebruik gemaakt van de expertise van het huiswerldnstituut Het
Centrum in Schiedam?

Antwoord:
In Maassluis en Vlaardingen is gekozen om niet wijkgericht, maar stadsbreed te werven. Uit onze
evaluatie zal moeten blijken in hoeverre we dit in een vervolg in Schiedam ook moeten doen. Er is
uitgebreid contact geweest met instituut Het Centrum over hun initiatief om een zomerschool te
organiseren. In dat contact is niet gesproken over werving van deelnemers, omdat Het Centrum dat via
hun eigen kanalen doet.

6. Hoe kan het toch dat de gemeente Schiedam met alle middelen geen zomerschool kan organiseren
en dat een vrijwilligersorganisatie geheten Het Centrum met alle beperkte middelen de scholen wel
kan bereiken?

Antwoord:
Zoals genoemd in het antwoord op vraag 5 hebben wij contact gehad met Het Centrum. Uit die
contacten is gebleken dat zij bij hun initiatief voor de zomerschool geen contacten hebben gehad met
het onderwijs.

7. Was er al een lesprogramma voor de Zomerschool ontwikkeld?

Antwoord:
Ja, het programma bestond uit taal, rekenen, sport, spel en cultuur.

8. Voor zover ons bekend waren er al in apriljl. tenminste 15 deelnemende leerlingen. Hoe kan dit
aantal gedaald zijn van 10 aanmeldingen in juni naar uiteindelijk 2 aanmeldingen?

Antwoord:
De eerder genoemde aantallen waren de inschrijvingen die door de organiserende scholen werden
verwacht. Dit heeft zich niet vertaald in definitieve inschrijvingen.

9. Welke stappen worden ondernomen om volgend jaar wel te komen tot een succesvolle zomerschool
in Schiedam?

Antwoord:
Evenals de raad zijn wij ook teleurgesteld dat het niet is gelukt om een zomerschool te realiseren. Wij
gaan in eerste instantie in overleg met de scholen in Oost om met name de werving te evalueren.
Daarnaast zullen we stadsbreed het draagvlak voor het organiseren van een zomerschool bij het
onderwij 5 peilen. Op basis daarvan werken we een nieuw voorstel uit in het vierde kwartaal van 2015.
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Voor het Lentiz LIFE college geldt in elk geval dat zij volgendjaar dit proj eet gaan aanbieden aan alle
1 e j aars leerlingen en dat men zelf de voorlichting aan ouders biedt hij de aanmeldingsgesprekken
voor de school. Zij staan ook open voor een gemeentebreed project met de andere VO-scholen.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Schiedam,
de secretaris,

ir. J.C. van Ginkel MCM

de burgemees r,

C.H.J. La ers
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