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Geachte ouders/verzorgers,
Afgelopen jaren was er een succesvolle, landelijke pilot Zomerscholen (tegen zittenblijven).
In die jaren ging gemiddeld 84% van de zittenblijvers, die een zomerschool volgden, over naar het
volgende leerjaar. In 2015 en in 2016 werd in Emmen ook een zomerschool gehouden. Vanwege het
succes werken we dit jaar opnieuw samen om een zomerschool aan te bieden.
Voor leerlingen in leerjaar 2 en 3 die net zijn blijven zitten, bestaat de mogelijkheid dat zij worden
uitgenodigd voor de zomerschool. In de zomervakantie volgen zij dan twee weken les, waarna een
toets wordt afgenomen. De school bepaalt welke leerlingen worden uitgenodigd en welk vak zij gaan
doen. Het betreft leerlingen voor wie zittenblijven om aantoonbare redenen niet wenselijk wordt
geacht. Leerlingen kunnen zich niet zelf voor dit programma aanmelden of door hun ouders
aangemeld worden. De beslissing om gebruik te maken van het aanbod van de zomerschool ligt bij
ouders en leerling.
In Emmen is de zomerschool tijdens week 30 (24 t/m 29 juli), de eerste vakantieweek, en week 35
(28 augustus t/m 1 september), de laatste vakantieweek. De vakken die, bij voldoende deelname,
worden aangeboden zijn: Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, biologie en economie. Aan
het eind van deze twee weken maakt de leerling een toets. Bij het halen van een voldoende is de
leerling alsnog bevorderd. Acht u de kans aanwezig dat uw kind een kandidaat is voor de
zomerschool? Dan is het verstandig om daar in uw vakantieplanning rekening mee te houden. Het is
echter goed om te weten dat pas bij de bespreking van de overgangsrapporten duidelijk wordt welke
leerlingen in aanmerking komen voor de zomerschool.
De zomerschool wordt uitgevoerd door bevoegde docenten van de samenwerkende scholen. Het
betreft een voorwaardelijk en vrijwillig traject, waar voor u geen kosten aan verbonden zijn. Het is
echter geen vrijblijvend traject: eenmaal aangemeld volgt de leerling alle aangeboden lessen.
Ongeoorloofd of teveel verzuim leidt ertoe dat de leerling niet wordt toegelaten tot de toets en dus
definitief blijft zitten.
Indien u aanvullende vragen hebt over de zomerschool, kunt u contact opnemen met uw eigen
school of met de coördinator van de zomerschool: de heer T. van de Kamp, via 088 0009620 of
t.vandekamp@esdalcollege.nl.
Met vriendelijke groet,
namens de samenwerkende scholen,

T. van de Kamp
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