
 
 

PROVINCIALE ZOMERLEERSPELEN 

 

Zeven provinciale scholen richten tijdens de laatste twee weken van augustus tien 
zomerklassen in voor leerlingen die extra ondersteuning willen om in september vlot de draad 
op te nemen in de klas. De zomerklassen worden georganiseerd na de oproep van minister 

van Onderwijs en Vorming Ben Weyts en richten zich voornamelijk op leerlingen van de eerste 
graad.  
 
“Dankzij samenwerkingen met de hogescholen AP, Arteveldehogeschool, Howest, PXL en UCLL 
staan stagiairs in voor de begeleiding, wat ook voor hen een unieke leerervaring is”, licht 
voorzitter Luk Lemmens toe. “Daarnaast zullen ook vrijwillige leerkrachten aan de slag gaan 
in de zomerklassen zodat de leerlingen ook vaktechnische ondersteuning krijgen.” 
 
Via een afwisseling van instructiemomenten en begeleid zelfstandig werken  zullen 
voornamelijk leerdoelen Nederlands en wiskunde geremedieerd worden. Aan het begin van 
de week krijgen leerlingen een overzicht van hun opdrachten.  Elke leerling stelt vervolgens 
onder begeleiding een eigen weekplanning op. De leerling kiest dan het moment waarop hij 
of zij een opdracht wil uitvoeren en op welk niveau dit gebeurt: van basisoefeningen tot 
gevorderde opdrachten.  Een team van (stagiair-)leraren bieden doorheen het traject  

instructiemomenten en individuele ondersteuning aan. Op regelmatige basis voeren ze ook 
feedback- en aanmoedigingsgesprekken met elke leerling. Op die manier wordt er niet alleen 
Nederlands en wiskunde bijgespijkerd, maar is er ook aandacht voor het aanleren van 

leerstrategieën zodat de leerlingen groeien in zelfgestuurd leren.  
 
“Daarnaast is er een verrijkingsprogramma voorzien waarbij naast sport, spel en ontspanning 
ook ruimte is voor STEM, iLearning, drama, kunst en creatie, ecologie, etc. Thema’s die in de 
provinciale scholen hoog op de agenda staan”, vult voorzitter Luk Lemmens aan.  
 
De zomerscholen zijn volledig kosteloos en vinden plaats van 17 t.e.m. 28 augustus op 
volgende locaties: 
 

Antwerpen: avAnt – campus Rivierenhof; avAnt – campus Jacob Jordaens 
Diepenbeek : Provinciale Middenschool Diepenbeek 
Gent: Richtpunt Gent campus Henleykaai/Abdisstraat (OKAN) 
Hasselt: Provinciale Handelsschool 
Kortrijk: Provinciaal Technisch Instituut Kortrijk 

Leuven: De Wijnpers 
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