
Wat is een zomerschool?

VERTAALFICHE: BASISBOODSCHAP VAN SCHOOL AAN OUDERS

Nederlands

Nederlands leren? Zoek waar jij terecht kan op 
https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen. Of vraag het op de school van je 
kind. Woon je in Brussel? Surf dan naar https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen. 

In een zomerschool krijgt je kind een leertraject op maat, gekoppeld aan sport en 
spel. Zo werkt het leervertraging weg en start het sterk in het nieuwe schooljaar.

• In een zomerschool werkt je kind aan een of meer specifiek(e) leerdoel(en). Het onder-
houdt bijvoorbeeld de Nederlandse taal of het oefent extra voor wiskunde. 

• Er is ook ruimte voor ontspanning. Je kind leert spelenderwijs via sport, (taal)spelletjes 
en uitstappen. Het maakt ook nieuwe vrienden.

• Een zomerschool vindt plaats in juli en/of augustus en duurt minstens 10 dagen (of 20 
halve dagen). Meestal is er ook een voor- en na-opvang.

• Je kind krijgt les van ervaren lesgevers met een diploma. Voor het deel sport en spel wer-
ken veel zomerscholen met vrijwilligers.

• Het is niet verplicht om je kind in te schrijven in een zomerschool. Je school kan het wel 
adviseren. Schrijf jij je kind in? Dan moet het elke dag aanwezig zijn en een doktersattest 
voorleggen bij ziekte.

• Het aanbod van de zomerschool is gratis. Sommige zomerscholen vragen wel een waar-
borg. Dat bedrag krijg je na afloop terug, op voorwaarde dat je kind elke dag aanwezig is. 

• Zomerscholen volgen de coronaregels van het jeugdwerk.

Meer informatie over zomerscholen bij jou in de buurt? Contacteer:
...............................................................................................................................................................................................................................

Waar en wanneer vindt jouw zomerschool plaats? 

Datum & tijdstip:  .....................................................................................................................................................................................

Locatie:  ...........................................................................................................................................................................................................

Într-o școală de vară, copilul dvs. urmează un parcurs de învățare personalizat, legat 
de sport și jocuri. În acest fel, el va recupera întârzierea învățării și va începe în forţă 
noul an școlar.

• Într-o școală de vară, copilul dvs. lucrează la unul sau mai multe obiective specifice 
de învățare. De exemplu, îşi poate menține cunoştinţele de limbă olandeză sau face 
exerciții suplimentare la matematică.

• Există, de asemenea, posibilităţi de relaxare. Copilul dvs. învață prin sport, jocuri 
(inclusiv jocuri lingvistice) și excursii. Totodată, își face și noi prieteni.

• Şcoala de vară are loc în iulie și/sau august și durează cel puțin 10 zile (sau 20 
jumătăți de zi). De obicei, ne ocupăm și de îngrijirea copiilor înainte și după școală.

• Copilul dvs. va fi învăţat de educatori cu experiență care deţin o diplomă. Pentru 
partea de sport și jocuri, multe școli de vară lucrează cu voluntari.

• Nu este obligatoriu să vă înscrieți copilul la o școală de vară. Uneori, şcoala dvs. vă 
poate sfătui să faceți acest lucru. Vă înregistraţi copilul? Apoi, el trebuie să fie prezent 
în fiecare zi și să aducă un certificat medical dacă lipseşte.

• Oferta școlii de vară este gratuită. Unele școli de vară solicită o garanție financiară. 
Ulterior veți primi înapoi suma respectivă, cu condiția ca copilul dvs. să fie prezent în 
fiecare zi.

• Școlile de vară respectă regulile legate de coronavirus pentru lucrul cu tinerii.

Doriți mai multe informații despre școlile de vară din cartierul dvs.? Vă rugăm să contactați:
.................................................................................................................................................
Unde și când este școala dvs. de vară?
Data și ora:  .............................................................................................................................
Locația:  ...................................................................................................................................

Ce este o școală de vară?

Românesc

Vreți să învățați limba olandeză? Găsiți un loc în care să învățați limba olandeză la următoarea adresă: 
https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen. Sau întrebați la școala la care învață 
copilul dvs. Locuiți în Bruxelles? Atunci vizitați https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.

FIȘIER DE TRADUS: MESAJ DE BAZĂ DE LA ȘCOALĂ CĂTRE PĂRINȚI


