
 

 

‘s-Gravenzande, 17 juni 2021 

 

Beste ouder/verzorger en leerling, 

 

Het afgelopen jaar is voor ons allen, maar zeker voor veel van onze leerlingen een lastig jaar geweest. 

Online lessen volgen, op school les maar dan in een halve klas, alles was anders dan anders. We 

hopen op een terugkeer naar normaal, maar gaat dat zomaar lukken? 

(Bijna) alle leerlingen zijn over naar het volgende leerjaar, maar er zijn twijfels. Heb ik achterstanden 

opgelopen? Hoe ga ik het komend jaar mijn werk aanpakken? Hoe houd ik overzicht voor mijzelf? Hoe 

bereid ik mij voor op het nieuwe (examen)jaar? 

Om ervoor te zorgen dat we met elkaar goed kunnen starten, organiseren we ‘De Zomerschool’. 

 

Wat is de zomerschool? 

De zomerschool biedt onderwijs op maat. Naast coachingsgesprekken en algemene 

studievaardigheden geven we les in de vakken waarbij de leerling een achterstand heeft, een steuntje 

in de rug kan gebruiken of juist een goede start wil maken. Het programma zal dus voor iedere leerling 

óp maat’ zijn.  

Wie komt er voor in aanmerking? 

Iedere leerling, die zelf denkt dat de zomerschool kan helpen om het nieuwe jaar goed te starten. Ook 

de vakdocent of mentor kan aangeven dat het voor hem of haar een goede voorbereiding kan zijn om 

vol vertrouwen het nieuwe schooljaar in te gaan.  

Wanneer is de zomerschool? 

De zomerschool is op 25, 26 en 27 augustus.  

Wat bieden we aan? 

Naast de algemene vaardigheden als ‘leren leren’, plannen, leesstrategieën en studievaardigheden 

bieden wij de volgende vakken aan: Nederlands, Engels, wiskunde, economie, aardrijkskunde, 

geschiedenis, maatschappijleer en CKV.   

Is het ook nog een beetje leuk om de zomerschool te bezoeken? 

Ja, want naast alle leer-onderdelen is er ook ruimte voor sport, cultuur en gezelligheid.  

Zijn er kosten aan verbonden? 

Nee, wij bieden de zomerschool kosteloos aan. 

Wat wordt er van de leerling verwacht? 

Natuurlijk verwachten wij dat de leerling zijn schoolspullen meeneemt, zodat we aan het werk kunnen. 

Denk hierbij aan een etui en de boeken die in het nieuwe schooljaar gebruikt gaan worden. En neem 

vooral veel positieve energie mee naar school 😊. 

 

En nu? 

Wilt u via bijgevoegde link, uiterlijk dinsdag 29 juni, aangeven of u gebruik wilt maken van de 

zomerschool?  

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u dit in het formulier aangeven.  

 

Met vriendelijke groet, 

Mijke Bolsius, bls@isw.info 

Gerrie Verweij, vwy@isw.info   
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