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Olaf Evrard (Vlaams Belang) op 30-04-2020 16.52 
  
Vraag gericht aan:
de deputatie 
  
Betreft (onderwerp): 
Organisatie zomerscholen 
  
Duiding provinciaal belang van de vraag: 
Minister van Onderwijs Ben Weyts verklaarde op 09/04 dat hij een werkgroep heeft opgericht om
zomerscholen te organiseren. Die zomerscholen moeten ertoe leiden dat leerlingen die grote
leerachterstand hebben opgelopen, nog worden bijgespijkerd vóór de start van het volgende
schooljaar. Voor de bemanning van die zomerscholen kijkt hij naar vrijwillige leerkrachten, maar
vooral naar de 'pedagogische reserve': leerkrachten met pensioen of leraren in opleiding. Voor die
laatsten zou deelname aan een zomerschool ook een ander probleem kunnen oplossen, gezien zij
door de opschorting van de lessen geen stagelessen kunnen geven. Weyts zei wel dat deelname aan
die zomerscholen op vrijwillige basis zou zijn. Volgens pedagogisch adviseur Patrick Remmerie,
die zelf al sedert de zomer van 2017 bijspijkerzomerscholen organiseert, zijn zomerscholen alvast
een stap in de goede richting. "Dit is een werkwijze die in Nederland al langer toegepast wordt"
Dirk Van Damme, onderwijsexpert verbonden aan de OESE, sloot zich aan bij Weyts' voorstel:
"We kunnen inderdaad de vakantie gebruiken om leerlingen die het nodig hebben weer mee te
krijgen, bijvoorbeeld via zomerscholen". De Antwerpse provincieraad heeft op 23/04 groen licht
gegeven voor extra ondersteuning aan lokale besturen en andere organisaties die in juli en augustus
een zomerschool willen organiseren voor kinderen van 4 tot 14 jaar. De provincie Antwerpen wil
een goed onderbouwd aanbod bundelen en promoten, zodat ouders kunnen kiezen voor een
kwaliteitsvolle zomerschool in hun eigen buurt. Zowel bestaande initiatieven als wie voor het eerst
een zomerschool organiseert, zullen kunnen rekenen op (extra) ondersteuning. De provincie pleit
vooral voor kleinschalige projecten, met groepjes van maximaal 20 kinderen in de setting van
bijvoorbeeld een buurtplein, speelpleinwerking of wijkcentrum. Er wordt ook extra ondersteuning
voorzien voor de begeleiding van kinderen met een leerachterstand en leerlingen uit kwetsbare
doelgroepen 
  
Concrete vragen:
Is de provincie Oost-Vlaanderen op de hoogte van dit initiatief? Is de provincie Oost-Vlaanderen
ook genegen om dit initiatief te ondersteunen? Zo ja, op welke manier zal dit gebeuren? Zo ja, zal
er in dit verband beroep gedaan worden op eventuele externe partners? 
  


