Overeenkomst inhaalprogramma “meivakantie”
Weekendacademie / ABC i.s.m. basisschool Al Iman

In dit plan presenteren wij het beleid van Weekendacademie/ ABC. Wij willen in het kader
van het inhalen of wegnemen van onderwijsachterstanden de leerlingen van groep 3 tot en
met 8 gedurende de eerste week van de meivakantie (maandag 3 mei tot en met vrijdag 7
mei) een gevarieerd uitdagend inhaalonderwijsprogramma aanbieden onder leiding van
leraren.
Het inhaalprogramma wordt aangeboden op de locatie van de school. Het inhaalprogramma
richt zich met name op kinderen die vanuit eigen motivatie wensen deel te nemen aan het
inhaalprogramma “meivakantie”. Dit zijn veelal kinderen, die een risico hebben op een
onderwijsachterstand en van huis uit minder kansen hebben om zich breed te ontwikkelen,
maar dit is geen voorwaarde voor deelname. Het aanbod bestaat uit een samenhangend
pakket op het gebied van verlengde leertijd, een gezonde levensstijl en het versterken van
sociaal-emotionele ontwikkeling middels bijvoorbeeld de training Rots en Water.
Missie en visie
Weekendacademie/ ABC streeft ernaar om gemotiveerde kinderen uit de groepen 3 tot en
met 8 van basisscholen kennis te laten maken met een breed scala aan
ontwikkelingsgebieden. Dit wordt gedaan met professionaliteit, integriteit en passie van de
docenten die een invulling geven aan het onderwijsprogramma.
De leerlingen worden hierdoor gestimuleerd om, na het volgen van het inhaalprogramma,
het verkennen en realiseren van hun ontdekte passie(s) en eigen talenten en mogelijkheden
te gaan nastreven. Daarnaast worden hen sociale vaardigheden aangereikt. Hiermee
ambieert Weekendacademie/ ABC om toekomstige maatschappelijke problemen te
voorkomen en betekenis te geven aan zorg, welzijn, participatie en onderwijs voor kinderen
uit achterstandswijken.
Doelstellingen inhaalprogramma meivakantie
• Het organiseren van een onderwijsinhaalprogramma ter voorkoming van verdere
achteruitgang van het prestatieniveau van leerlingen en ter verbetering van
prestaties van kinderen;
• Het bieden van een nuttige en gevarieerde invulling van de zomervakantie
• Het bieden van intensieve en persoonlijke begeleiding op het gebied van taal- en
rekenonderwijs i.s.m. onderwijsbureaus en experts;
• Het bevorderen van gezonde levensstijl door samen aan tafel gezond te lunchen;
• Het organiseren van activiteiten op het gebied van sport, muziek, dans en spel en
andere creatieve activiteiten
• Het bieden van trainingen Rots en Water door gecertificeerde trainers

Weekendacademie/ ABC
Zomerschool Weekendacademie/ ABC biedt leerlingen een gevarieerd
onderwijsprogramma. Het onderwijsprogramma om de leerlingen op cognitief te
stimuleren, waarbij de kernvakken taal, rekenen en studievaardigheid uitgangspunt zijn
worden gegeven door ervaren bevoegde leerkrachten. Dit geldt ook voor de training Rots en
Water. Voor het culturele en creatieve aspect werkt Weekendacademie/ ABC samen met
verschillende partners.
Kerndoelen rekenen groep 3 t/m 7
•
•
•
•

Getalbegrip en Bewerkingen
Meten en meetkunde
Verhoudingen
Automatiseren

Kerndoelen begrijpend lezen groep 3 t/m 7
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorspellen
Tekstsoorten
Tekstbegrip
Leesstrategieën
Bronnen
Betekenisrelaties
Verwijswoorden
Signaalwoorden

Doelstelling training Rots en Water
Het doel van het programma ‘Rots en Water’ is het vergroten van de communicatie- en
sociale vaardigheden en welzijn bij leerlingen. Spel en fysieke oefening worden voortdurend
afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het
maken van verwerkingsopdrachten.
Organisatie en kosten
Weekendacademie/ ABC neemt de gehele organisatie van het onderwijsprogramma uit
handen. Binnen het bovengenoemde onderwijsprogramma doorlopen de leerlingen een
intensieve reken -en begrijpend lezen training. Daarnaast krijgen zij ook een
weerbaarheidstraining (Rots en Water) aangeboden. Interessante workshops op het gebied
van drama en expressie.

