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Omschrijving van de vraag
Toelichting:

In maart stelde ik een vraag over de zomerscholen. U antwoordde dat u hoopte op meer
middelen vanuit Vlaanderen. U keek ook uit naar het kader dat er eind maart zou komen.
Ondertussen hebben we vernomen dat er tussen 5 juli en 27 augustus in heel Vlaanderen
opnieuw zomerscholen kunnen georganiseerd worden.
Na de paasvakantie werd een nieuwe projectoproep gelanceerd en vanuit Vlaanderen
wordt er 10 miljoen vrijgemaakt voor scholen of lokale besturen die zomerscholen
opzetten.
Vraag:

Zal Stad Gent intekenen op deze nieuwe projectoproep ?

Antwoord

Ik kan u alvast meegeven dat er in Gent, zoals vorig jaar, zomerscholen zullen komen.
Het is wel zo dat we de oproep en het kader met de voorwaarden pas zeer recent
gekregen hebben. Dit is jammer, want het dat was net één van de kritieken vorig jaar, dat
het ook toen zeer laat op het schooljaar was. Toen begreep iedereen dat ook, vanwege
corona, maar net daardoor was het ook problematisch. De leerkrachten waren op, op het
einde van het schooljaar en om dit er bij te nemen was er weinig motivatie. Het positieve
nieuws voor de toekomst is dat de Vlaamse regering heeft aangekondigd dat het

structureel wordt, ook voor de komende jaren. En we hopen dat men het op die manier
gaat aanpakken.
Er komt een eerste oproep voor de scholen zelf. Het is de bedoeling van de minister om
vooral op remediëren in te zetten en de scholen aan te moedigen om een zomerschool te
organiseren.
Wij gaan hierover met het Onderwijscentrum Gent een infoavond organiseren op 19/05.
Wij gaan zowel scholen aanmoedigen als hen ondersteunen door hen in contact te
brengen met een aanbod van verrijkende initiatieven, spel, sport, cultuur, die zij kunnen
koppelen aan hun remediërend lessenaanbod.
Het tweede dat we gaan doen is kijken of we zelf met het Onderwijscentrum
zomerscholen kunnen opzetten. Deze zijn wel breder dan wat er uit Vlaanderen voorzien
wordt. Dit is niet het echt ‘schoolse’, met leerkrachten die bijvoorbeeld Nederlands of
wiskunde gaan geven. Maar we geloven in de visie om een breed aanbod te voorzien.
Vanuit die visie en het brede aanbod gaan we wellicht een eigen initiatief voorzien. Maar
ik hoop dat we ook scholen warm kunnen maken om zelf een zomerschool in te richten.
Ze kunnen op de stad Gent en het Onderwijscentrum beroep doen voor ondersteuning, de
regie en hulp bij de aanvraag.
Maar ik houd mijn hart vast of er veel enthousiasme zal zijn. We hadden een eerste
bespreking met de netverantwoordelijken deze week en zij gaven aan dat de directies op
zijn. Zij zullen zeer hard hun vakantie nodig hebben, waardoor zij wellicht weinig
enthousiasme hebben om zomerscholen te organiseren.
Maar wij doen wat we kunnen om hen toch te enthousiasmeren en te ondersteunen om de
zomerscholen in te richten. Wij gaan in elk geval als stad Gent aanvullend vanuit het
Onderwijscentrum een aanbod organiseren.

