Zomerschool Nederlands en rekenen bij ROC A12
De zomerschool Nederlands en rekenen van ROCA12 richt zich op aankomende mbo en eerstejaars
studenten die hun taal- en/of rekenvaardigheid willen verbeteren. Deze zomerschool is in 2013
uitgevoerd in de eerste twee weken na het examen vmbo / de laatste twee onderwijsweken van het
roc.
Het primaire doel van de zomerschool is deelnemers te laten ervaren wat zij wel kunnen en dat bezig
zijn met Nederlands en rekenen ook gewoon leuk kan zijn. De zomerschool kenmerkt zich dan ook
door een ontspannen sfeer en positieve aandacht voor de deelnemers.
In totaal hebben 79 leerlingen meegedaan, 55 in Ede en 24 in Velp.
Er is een zomerschool Nederlands, een zomerschool Rekenen en een zomerschool voor zowel
Nederlands als Rekenen.
Tijdens de twee weken van de zomerschool zijn er op 4 werkdagen in de ochtend en de middag
bijeenkomsten van twee uur. Een deelnemer volgt per dag 4 uur zomerschool.
Er wordt nadrukkelijk niet gewerkt met een instaptoets. Dit om de student niet direct te laten
ervaren wat hij niet kan. Bovendien kan een goede docent heel goed zelf inschatten waar een
student staat.
Voor Nederlands is door een docent een heel traject ontwikkeld. Bij rekenen wordt het boek
Zomerschool van Deviant gebruikt. Dit boek is ontstaan uit een samenwerkingsverband van Deviant
met ROC Zadkine.
De lessen worden verzorgd door docenten van ROCA12, aangevuld met docenten die speciaal voor
de zomerschool worden ingehuurd. Reden hiervoor is dat de docenten juist in deze tijd druk zijn en
daardoor is het moeilijk om voldoende docenten in deze periode vrij te maken voor de zomerschool.
Onder de uitvoerende docenten zijn ook enkele PABO studenten (bijna afgestudeerd) van de
naastgelegen hogeschool, de CHE en enkele oud-docenten. De docenten worden ondersteund door
studenten van lerarenopleidingen en LIO’s.
De docenten van de zomerschool en de studenten en LIO’s overleggen dagelijks met elkaar. Dit is
beslist noodzakelijk voor een goede onderlinge didactische afstemming. Voor een aantal opdrachten
gaan de deelnemers er op uit, onder meer voor een ‘rekenwandeling’.
De zomerschool is door studenten en docenten/LIO’s als erg positief ervaren. ‘Het was gewoon een
feestje!!!’ In de evaluatie gaf een aantal studenten aan de zomerschool te kort te vinden: we willen
hier meer van.
Voldoende redenen voor ROCA12 om dit jaar de zomerschool opnieuw te organiseren.
Voor meer informatie: Anja Moesker, AMo@roca12.nl

