
Neemt	  zorgen	  weg



Algemeen

In	  Nederland	   blijven	  middelbare	   scholieren	  
relatief	  vaker	  zitten	  dan	  in	  andere	   landen.	  
Het	  kabinet	  maakt	  geld	  vrij	  om	  zittenblijven	  te	  voorkomen	  en	  wil	  dat	  scholen	  zich	  richten
op	  het	  faciliteren	   van	  zomerscholen.
Tijdens	  zomerscholen	  krijgen	  leerlingen	   die	  een	  bespreekgeval	  waren	  en/of	  net	  aan	  
onvoldoende	  staan	  de	  kans	  om	  in	  een	  korte	  en	  intensieve	   periode	  een	   inhaalslag	   te	  maken,
zodat	  ze	  alsnog	  over	  kunnen	  gaan	  naar	  het	  volgende	  jaar.
Scholen	  kunnen	  beslissen	   om	  de	  zomerschool	  zelf	  te	  verzorgen	  of	  dit	  uit	  te	  besteden	   aan	  
een	  externe	  partij.

De	  vergoeding	  zal	  in	  het	  schooljaar	  2015-‐2016	  via	  een	  subsidieregeling lopen.	  
In	  april	  wordt	  bekend	  welke	  scholen	  recht	  krijgen	  op	  subsidie.

Het	  aanvragen	  van	  subsidie	   loopt	  via	  DUO	  (zie	  ook	  zomerscholenenvo.nl)



Bijlescontact	  Zomerschool

Bijlescontact	   is	  één	  van	  de	  meest	   ervaren
partijen	  als	  het	  gaat	  om	  maatwerk.	  Zo	  hebben	  we	  in	  de	  afgelopen
schooljaren	  op	  een	  aantal	  scholen	   projecten	  gelanceerd	   die	  naadloos	  aansloten	   op	  het	  
onderwijs	  op	  deze	  scholen.	  
Voor	  iedere	  school	  zullen	  we	  afzonderlijk	  moeten	  kijken	  hoe	  we	  onze	  diensten	   implementeren.
We	  geven	  u	  echter	  alvast	  een	  basis-‐opzet.

In	  het	  kort

Bijlescontact	  Zomerschool	  duurt	  2	  weken,
dagelijks	  van	  8:30	  tot	  17:00uu

Per	  6	  leerlingen	  zetten	  we	  2	  docenten	  in

Een	  leerling	  werkt	  aan	  één	  vak

Iedere	  zomerschool	  heeft	  een	  eigen	  “schoolaccent”

Concreet

Leerlingen	  maken	  een	  entreetoets

Leerlingen	  worden	  aan	  de	  hand	  van
hun	  probleem/problemen	  begeleid

Er	  wordt	  gewerkt	  aan	  kennis,	  
vaardigheid	  en	  toepassing

Afsluitend	  maken	  leerlingen	  een
exit-‐toets



Tarieven	  en	  activiteiten	  Bijlescontact	   zomerschool	   2015-‐2016

• Prijs	  per	  leerling:	   600euro
• Op	  basis	  van	  onderstaande	   inzet/activiteiten	   Bijlescontact	   en	  Bijlescontact-‐docenten
• Deze	  prijs	  kan	  omlaag	  als	   in	  overleg	  met	  de	  school	  een	  andere	  structuur/begeleiding	  

gewenst	   is

• Inzet/activiteiten	   Bijlescontact
• Administratie	   leerlingen
• Afnemen	  entree-‐toets	   en	  exit-‐toets
• 1-‐op-‐5	  begeleiding	   van	  leerlingen	   gedurende	  de	  tien	   lesdagen
• Één	  uur	  per	  dag	  1-‐op-‐1-‐bijles	  per	  leerling
• Afstemming	  met	  docenten	   van	  school,	  samen	  bepalen	   aan	  welke	  stof	  de	  leerling	   in	  

de	  twee	  weken	  zomerschool	  moet	  gaan	  werken:
• Algemeen
• Specifieke	   hoofdstukken	  of	  onderwerpen

• Nazorg	  op	  maat	  aan	  begin	  schooljaar	  2016-‐2017.



• Locatie	   is	  school	  zelf.
• Dagindeling:

• Ochtendsessie: 8.30	  – 12.30
• Pauze: 12.30	  – 13.30
• Middagsessie: 13.30	  – 17.00

• Er	  zijn	  één	  of	  twee	  coördinatoren	  aanwezig
• Leerlingen	   die	  aan	  zelfde	  vak	  werken	  zitten	  (zo	  veel	  mogelijk)	  bij	  elkaar
• Elk	  groepje	  van	  6	  krijgt	  één	  vaste	  docent	  van	  betreffende	  vakgebied
• Eén	  keer	  per	  dag	  krijgt	  elke	   leerling	   één	  uur	  1-‐op-‐1	  bijles/uitleg	   van	  vakdocent
• Op	  eerste	  dag	  wordt	  planning	  met	  elke	   leerling	  doorgenomen	  wat	  ze	  die	  twee	  weken	  

moeten	  gaan	  doen.
• Geen	  huiswerk	  tenzij	  ze	  stof	  gedurende	   de	  schooltijden	   niet	  afhebben
• Wanneer	  eerder	  dan	  17.00uur	  klaar	  à extra	  werk
• Iedere	  halve	  week	  feedback	  naar	  ouders,	  vakdocent,	  mentor	  en	  schoolleiding	   over	  

voortgang

Indeling/aanpak	   zomerschool	   2015-‐2016


