
 

 

 

Gezocht enthousiaste leerkrachten voor het Zomer IKC in 

Middelburg 

 

Nog geen plannen voor de zomervakantie? Dat kunnen wij ons voorstellen. Je 

kunt aan de slag om met kinderen aan de slag te gaan, die extra aandacht 

kunnen gebruiken! Een niet te missen kans……… 

 

Nu de scholen vanaf 11 mei (gedeeltelijk) weer open zijn, hebben de meeste leerlingen de 

draad in hun eigen groep op school weer opgepakt en bouwt het onderwijs voort op wat er 

tijdens het onderwijs op afstand is aangeboden. Na aandacht voor welbevinden en sociale 

veiligheid, hebben scholen een steeds beter beeld van de effecten die deze periode heeft 

op de ontwikkeling van de leerlingen. De meeste kinderen hebben voortgang geboekt tijdens 

het onderwijs op afstand. Er zijn ook leerlingen die om verschillende redenen onvoldoende 

hebben geprofiteerd van het onderwijs op afstand en waarvoor extra ondersteuning 

wenselijk is. 

 

Een Zomerschool in Middelburg 

In de zomerschool wordt gedurende de zomervakantie extra onderwijstijd gegeven. Door de 

inzet van drie weken zomerschool streven we naar het verhogen van kansengelijkheid. 

Gedurende deze periode van donderdag 16 juli t/m donderdag 6 augustus 2020 wordt 

gewerkt aan het kerncurriculum lezen, taal en rekenen. Daarbij staat levensecht onderwijs 

centraal en wordt ook aandacht besteed aan burgerschap, technologie en innovatie, 

creativiteit, en  sport&spel 

Voor deelname aan de Zomerschool 2020 komen alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 in 

aanmerking, die voldoen aan enkele criteria. Ook worden er één of twee kleutergroepen 

gevormd en zelfs een peutergroep. Het eerste Zomer IKC wordt een feit. 

 

Levensecht onderwijs 

Levensecht leren is een concept van leren dat weliswaar verwant is aan begrippen als 

‘boeiend onderwijs’ en ‘ervaringsgericht leren’, maar wordt (weer net even) anders 

ingevuld. We omschrijven levensecht leren als een onderwijskundig concept waarbij het 

cognitieve leerproces van kinderen heel bewust ondersteund wordt door middel van 

praktijk- en ervaringsgericht onderwijs dat kinderen in staat stelt om het geleerde te 

relateren aan hun eigen dagelijks leven en dat van anderen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lesstof wordt hiermee betekenisvol(ler) voor deze kinderen. Door de inzet van levensecht 

leren kunnen kinderen de koppeling tussen school en de wereld maken (achtergrondkennis) 

en wordt het geleerde relevant binnen een voor kinderen toepasbare en toegankelijke 

context.  

 

De leerkrachten en de onderwijsassistenten 

Wij bieden een aanstelling van vier weken, waarvan ruim drie weken uitvoering met de 

leerlingen en één week voorbereiding, scholing en opruimen. De werving van de 

leerkrachten en onderwijsassistenten vindt zowel plaats binnen de huidige personeelsgroep 

van Archipel, Onze Wijs en Prisma als extern. De tegenprestatie voor deze inzet bestaat uit 

‘tijd voor tijd’, salaris of een combinatie van beide. Dit altijd in samenspraak met het 

bestuur.  

 

Functie-eisen 

Van de kandidaten vragen we enthousiasme voor het Zomerschoolconcept en interesse in de 

specifieke werkwijze. De volledig bevoegde leerkrachten (Pabo-bachelor)) verzorgen de 

lessen en de rapportages. De onderwijsassistenten hebben een afgeronde MBO-4 opleiding 

als onderwijsassistent of pedagogisch medewerker. Zij ondersteunen de leerkrachten en 

begeleiden mede de leerlingen. 

Leerkrachten, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers hebben specifiek aandacht 

voor groepsvorming en een veilig pedagogisch klimaat. De kinderen komen van alle 

betrokken scholen binnen de gemeente Middelburg.  

 

De brieven 

Geïnteresseerd? Stuur dan een gemotiveerde brief met curriculum vitae naar Initiatief 

Zomer IKC (Onze Wijs, Prisma Archipel, RPCZ en KOW) t.a.v. Henk Zielstra, 

h.j.zielstra@achipelscholen.nl De schriftelijke sollicitatie moet uiterlijk dinsdag 16  juni  

a.s. in het bezit zijn van de selectiecommissie. De gesprekken vinden zo mogelijk plaats in 

de week van 15 en 22 juni.   

 

Meer informatie 

Wil je meer informatie, neem vrijblijvend contact op door een email te sturen naar 

bovengenoemd adres of stuur een appje naar 0653539086. Dan neemt Henk Zielstra contact 

met je op.  
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