
In onze Leuvense zomerscholen gaan leren en spelen 
hand in hand. We willen een veilige context opzetten 
voor leerlingen, waarin ze kunnen leren, experimenteren, 
plezier maken en zichzelf zijn. We willen leerlingen 
zuurstof bieden, ze laten zien dat we in hen geloven
en ze die nodige boost geven om aan boord te blijven.
Of terug te klimmen. Zodat ze even later weer met 
meer zelfvertrouwen naar de klas gaan.

WIE?
De zomerschool focust op enkele scharniermomenten
in de schoolcarrière van de leerlingen:

• Leerlingen uit het basisonderwijs die gebaat zijn
  met extra stimulansen voor een vlotte overstap naar   
  het secundair onderwijs;

• Leerlingen uit het eerste jaar secundair onderwijs
  die extra ondersteuning kunnen gebruiken om sterker
  te starten in het tweede jaar;

• Alle OKAN-leerlingen uit het Leuvense secundair 
  onderwijs die gebaat zijn bij extra ondersteuning
  in aanloop naar het regulier onderwijs.

BEGINSITUATIE
Via het inschrijvingsformulier hebben scholen de vrijblijvende mogelijkheid om enkele leernoden van een leerling in kaart 
te brengen. Bij leerlingen uit het basis- en eerste graad secundair onderwijs kan dat op basis van leerlijnen voor de drie 
schoolse vakken. Bij OKAN-leerlingen hebben scholen de mogelijkheid om, gezien de grote verschillen in leernoden, om 
enkele prioritaire leernoden te kaderen. We laten bij inschrijving ook ruimte om andere leernoden, naast de schoolse 
vakken te kaderen.

Op basis van de beginsituatie van de leerling kan de werkgroep zomerschool aan de slag met de groepssamenstelling. 
Het vormt daarnaast de basis om tijdens de eerste dag van de zomerschool een intakegesprek aan te gaan met de 
leerling, waarna hij/zij in samenspraak met de klascoach zijn/haar zomerschoolprogramma kan samenstellen.

WAT?
De zomerschool gaat voor alle bovenstaande leerlingen 
door op dezelfde plek. Via doelgerichte en betekenisvol 
projectwerk werken we samen met Leuvense
partnerorganisaties, met aandacht voor: 

• Samenwerkend,
   experimenterend
  en ervaringsgericht leren;

• Informeel leren;

•  Digitale competenties;

• Executieve functies;

• Nederlandse taalvaardigheid
  (taalgericht onderwijs);

• Gepersonaliseerde leerdoelen
  (differentiatie binnen
  projectopdrachten).

 
Naast het projectwerk hebben we op de zomerschool 
ook expliciet aandacht voor de schoolse vakken 
Wiskunde, Nederlands en Frans (niet voor OKAN)
om essentiële competenties aan te scherpen.

De toeleiding en dus ook inschrijving van de leerlingen 
gebeurt door de school in afstemming en gesprek met 
de ouders. We voorzien voor de ouders een flyer met 
duidelijke pictogrammen.

Leerlingen schrijven in voor de volledige periode
van twee weken.

Deelname aan de zomerschool is gratis.

Inschrijven kan via 
samenonderwijsmaken.be/zomerschool

HOE INSCHRIJVEN?WAAR EN WANNEER?

16-20 en 23-27 augustus, telkens van
9-16u (opvang vanaf 8u en tot 17u)

Campus Redingenhof
Redingenstraat 90, 3000 Leuven

Bus 7, 8, 9
tot halte ‘Redingenhof’

20 minuten
van Leuven Station
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