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School hele zomer open:  

enorme groei
Hoog zomer en de scholen zijn dicht. Maar niet allemaal! In Apeldoorn bijvoorbeeld zitten 

nog 22 kinderen gewoon te werken in hun klas. Zij zitten op de Sterrenschool Apeldoorn, 

die 50 weken per jaar open is. Dit legt de school geen windeieren: het aantal leerlingen 

verdriedubbelde in zes jaar tijd.

K
ennelijk vinden veel ouders het 
aangenaam dat ze zelf kunnen 
kiezen wanneer ze op vakantie 
gaan, en niet meer vast zitten 

aan zes weken verplichte zomervakan-
tie. Dat is steeds vaker mogelijk, want 
inmiddels doen zeker 13 scholen mee aan 
een proef met flexibele schooltijden en 
vakanties. Sterrenschool Apeldoorn is er 
een van. 

Hans van der Most, directeur van de 
Sterrenschool Apeldoorn, bedacht het al 
jaren geleden: 
‘De vakanties in het basisonderwijs moe-
ten anders.’ Hij had daar een aantal prak-
tische redenen voor: ‘Hier op de Veluwe 
doen veel ouders seizoenswerk, bijvoor-

beeld in de horeca of op campings. Ook 
hebben we te maken met veel zzp’ers. 
Hen komt die zes weken verplichte zo-

mervakantie heel ongelukkig uit, nog 
afgezien van het feit dat die zes weken 
voor veel kinderen ook knap lang is. Daar 
komt nog bij dat we hier op de grens van 
twee regio’s zitten, waardoor vakanties 

van verschillende kinderen in het gezin 
niet altijd parallel lopen. Dat zorgde in 
het verleden voor een hoop gedoe en 

verlofaanvragen. Die situatie vroeg om 
een eigentijds antwoord.’ 

4 of 5 dagen naar school
Toevallig kwam Van der Most op het 
spoor van het Sterrenschool-concept. 
Sterrenscholen zijn het hele jaar open, 
van 7 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds. 
‘Dat was natuurlijk koren op onze molen.’
Na een gedegen voorbereiding is de 
school in het schooljaar 2009/2010 be-
gonnen, in nauwe samenwerking met 
kinderopvangorganisatie OOK. Offici-
ele toestemming ontbrak, want de pilot 
Flexibele Onderwijstijden startte pas 
later. Het bestuur bood echter rugdek-
king en de Inspectie van het Onderwijs 
gedoogde de gang van zaken. 
De school werkt volgens het ‘Hoorns mo-
del’, waarbij de leerlingen in álle leerja-
ren 940 uur les hebben. De ouders kiezen 
of hun kind 4 of 5 dagen naar school gaat. 
In de vijfdaagse week gaan kinderen van 
maandag tot en met vrijdag van 8.30–14.15 
uur naar school. In de vierdaagse week 
hebben zij op vrijdag vrij, de andere dagen 

‘Die zes weken verplichte 
zomervakantie komt veel ouders 

ongelukkig uit’

Project Zomerscholen VO
Deze zomer waren in het hele land ook ruim 250 zomerscholen open in het voort-

gezet onderwijs (VO). Dit is een heel ander fenomeen dan de flexibele schooltijden 

in het basisonderwijs. Zomerscholen in het VO zijn bedoeld om achterstanden bij te 

spijkeren en zo het aantal zittenblijvers terug te dringen. Leerlingen die de zomer-

school bezoeken worden intensief begeleid door docenten en mentoren. 

Het project Zomerscholen VO is enkele 
jaren geleden van start gegaan met 
een kleinschalige pilot van de VO-raad 
en CNV Onderwijs. De Rijksuniversi-
teit Groningen heeft de pilot destijds 
onderzocht. Het bleek dat 85 procent 
van de leerlingen in het voortgezet on-
derwijs die dreigden te blijven zitten, 
alsnog overging. Naar aanleiding van 

de bevindingen in deze pilot, werd het 
project in 2015 landelijk uitgerold. Het 
ministerie stelde daarvoor 9 miljoen 
euro ter beschikking. Uiteindelijk le-
verden in 2015 bijna 7000 leerlingen 
twee weken vakantie in om naar een zo-
merschool te gaan: 3030 havisten, 2035 
vmbo’ers en 1859 vwo’ers. < Informatie 
www.zomerscholenvo.nl
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blijven ze tot 15.30 uur. Voor en na school-
tijd kunnen de kinderen terecht bij de 
kinderopvang. Van de voorschoolse op-
vang wordt weinig gebruikgemaakt; het 
varieert van twee tot tien leerlingen. De 
naschoolse opvang is duidelijk populair-
der. Met zo’n 30 leerlingen zijn de dinsdag 
en donderdag de piekdagen. 

Combinatiefuncties
In de samenwerking met de kinderop-
vang spelen ‘combinatiefunctionarissen’ 
een belangrijke rol. Dit zijn medewerkers 
die binnen de school als leerkrachtonder-
steuner werken en binnen de opvang als 
pedagogisch medewerker. De combina-
ties waar de betreffende medewerkers 
voor kiezen, zijn heel divers. De een werkt 
bijvoorbeeld drie dagen op school en een 
dag in de opvang. De ander werkt elke 
dag tot 14.15 op school en daarna in de 
opvang. 
Veel leerkrachten vonden het aanvan-
kelijk lastig dat niet alle kinderen er op 

Hans van der Most: ‘Een eigentijds antwoord op problemen van ouders’.

dezelfde tijden zijn. ‘Maar daar word 
je snel handig in’, zegt Annemieke van 
der Linde, leerkracht van groep 3-4. ‘Alle 
kinderen zijn er op maandag tot en met 
donderdag tot kwart over twee. Die tij-
den benut ik voor de groepsactiviteiten 
en -instructie. De vierdaagse kinderen 
werken na 14.15 uur vaak zelfstandig aan 
opdrachten en ze maken hun taken af. De 
vijfdaagse kinderen doen dat op vrijdag.’
Als een deel van de leerlingen om 14.15 
uur weggaat, worden de groepen samen-
gevoegd. Zo wordt voorkomen dat leer-
krachten en leerkrachtondersteuners 
met halflege groepen aan het werk zijn. 
Fijne bijkomstigheid van deze construc-
tie: zij leren op een heel vanzelfsprekende 
manier alle kinderen kennen. 

Uniek team
Het zal duidelijk zijn dat de alternatieve 
openingstijden van medewerkers veel 
vraagt. ‘In het voorbereidingsjaar zijn alle 
collega’s van de school en de kinderopvang >

‘In de zomer  
is school leuker 
dan normaal’
Daan uit groep 4 is in de zomer-

vakantie twee weken naar Ster-

renschool Apeldoorn geweest. Hij 

vertelt hoe het was.

‘Ik vond het in de zomer leuker 
dan normaal. Juf Marion had een  
laatje voor me gemaakt, met al 
mijn werk erin. Ik mocht elke dag 
zelf kiezen welk werk ik wilde 
doen. Mijn vriendjes waren er ook, 
dus het was extra gezellig. 
Eerder dit jaar ben ik met mijn va-
der, mijn moeder en mijn hond op 
de camping in Zeeland geweest. 
We hadden een huisje gehuurd; 
dat was toen nog niet zo duur en 
ook niet zo druk. Ik vond het wel 
leuk dat de andere kinderen toen 
allemaal gewoon naar school 
moesten en ik niet!’

samen getraind. Om dit concept te laten 
slagen, moet iedereen bereid zijn om echt 
samen te werken. Je moet vanuit één pe-
dagogisch kader samen werken aan een 
doorgaande lijn’, aldus Van der Most.
Leerkracht Annemieke vindt die samen-
werking juist heel aantrekkelijk. ‘Ik ben 
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hier gekomen toen de Sterrenschool een 
hal%aar draaide. Ik werkte al jarenlang 
in het onderwijs en had behoefte aan 
een nieuwe uitdaging. Het is bijzon-
der om zo nauw samen te werken met  
collega’s van de kinderopvang. Zij zijn 
pedagogisch heel goed onderlegd. In 
het onderwijs zijn we meer de ‘doeners’,  
die een programma willen afwerken. 
Met elkaar vormen we een uniek team. 
Iedereen steekt zijn nek uit en wil er 
een succes van maken. Dat is geweldig.  
Ik heb nog nooit zo hard en zoveel uur 
gewerkt, maar ik heb het ook nog nooit 
zo leuk gehad!’

Flexibele vakanties
Niet alleen de roosters zijn flexibel, ook 
de vakantieplanning. ‘Alle kinderen heb-
ben twaalf weken per jaar vakantie. De 
ouders bepalen zelf wanneer hun kind 
vakantie opneemt, mits er tussen twee 
vakanties niet te veel tijd zit. Dat vinden 
we voor het kind namelijk niet verant-

woord. Veel ouders plakken een weekje 
aan de krokus-, mei- of herfstvakantie’, 
legt Van der Most uit. Dat geldt trouwens 
ook voor de medewerkers. ‘Heerlijk’, zegt 
Annemieke daarover. ‘In mei ben ik nog 
een extra weekje vrij geweest. Ter com-
pensatie werkte ik een week in de zomer. 
Daar heb ik geen problemen mee, ik hoef 
niet zo nodig zes weken zomervakantie 
te hebben.’

Gepersonaliseerd onderwijs
Om te voorkomen dat de variabele vakan-
ties tot achterstanden leiden, participeert 
de school in O4NT, de organisatie achter 
de iPad-scholen. ‘Elke leerling heeft een 
eigen iPad - een zeer probaat hulpmiddel 
om gepersonaliseerd onderwijs te geven. 
Elk kind volgt zijn eigen leerlijn en werkt 
op zijn eigen niveau. De kernleerkracht 
volgt en bewaakt de progressie.’ 

Veel kinderen gaan in de zomervakantie 
één of twee weken naar school. Deze zo-
mer waren vooral de eerste twee weken 
en de laatste week in trek. Toen waren er 

rond de 50 leerlingen op school. Tijdens 
de ‘bouwvakweken’, begin augustus, wa-
ren er gemiddeld 22 kinderen op school.
‘Dat vraagt wel wat organisatie’, zegt  
Annemieke. ‘Omdat er dan minder kin-
deren op school zijn, voegen we groepen 
samen. Als we meer dan 40 kinderen in 
huis hebben, maken we drie groepen. 
Zijn het er minder, dan werken we met 
twee groepen. De kernleerkracht maakt 
voor elk kind een werkbakje, waarin al 
het werk voor de vakantieperiode zit. De 
leerkrachten en de leerkrachtondersteu-
ner die aan het werk zijn, bewaken dat 
het kind al het werk ook daadwerkelijk 
doet en helpen waar nodig.’ 

Groei
Toen Sterrenschool Apeldoorn de nieu-
we onderwijstijden invoerde, werd daar 
flink ruchtbaarheid aan gegeven. Tot en 

‘Veel kinderen gaan in de zomer  
één of twee weken naar school’

Leerkracht Annemieke: ‘Ik heb het nog nooit zo leuk gehad’. 

met billboards langs de wegen. Dat was 
ook bittere noodzaak, want de school 
slonk al jaren achter elkaar en had nog 
slechts 58 leerlingen. 
Op de drie informatieavonden die de 
school organiseerde, kwamen zo’n 150 
geïnteresseerden af, uit Apeldoorn en de 
omliggende dorpen. Dit nieuwe concept 
voorzag duidelijk in een behoefte. Toch 
durfden toen nog slechts 12 ouderparen 
het aan om hun kind aan te melden. Nu, 
een paar jaar verder, zijn er nog eens bij-
na 100 leerlingen bij gekomen. Helemaal 
tegen de trend in, want ook in Gelderland 
is krimp aan de orde van de dag. 

Maar, zegt Van der Most: ‘Als je dit con-
cept echter alleen vanwege groeiam-
bities kiest, kun je er beter niet aan be-
ginnen. Je moet dit echt vanuit visie en 
overtuiging doen. Én je moet een bestuur 
hebben dat achter je staat.’ Scholen krij-
gen vanuit OCW geen extra financiering 
als zij 50 weken per jaar onderwijs aan-
bieden. Deze nieuwe manier van wer-
ken kost Sterrenschool Apeldoorn 0,25 
formatieplaats extra, met name doordat 
leerkrachten en leerkrachtondersteuners 
minder efficiënt kunnen worden inge-
roosterd en groepen in de vakantieperi-
odes kleiner zijn. ‘Gelukkig betaalt ons 
bestuur – Leerplein055 - dat vanuit de 
middelen voor vernieuwingsonderwijs’, 
besluit Van der Most. <

Juf Annemieke: ‘Week werken in de zomer geen probleem’


