Datum van indiening: 12 september 2021
Vraag om uitleg van de heer Gilles Verstraeten aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd
voor Onderwijs en Scholenbouw
Onderwerp: De evaluatie van de zomerscholen
___________________________________________________________________________
Geacht collegelid,
Na het succes van vorig jaar zijn opnieuw scholen uit heel Vlaanderen ingegaan op de oproep
van Vlaams minister Ben Weyts om zomerscholen te organiseren. Vorige zomer nam de VGC
enkel de coördinatie van projecten in verband met taalstimulering en leesbevordering voor haar
rekening. Dit jaar organiseerde het ook zelf zomerscholen waarvan drie voor het lager en een
voor het secundair onderwijs. De invulling van de zomerscholen van de VGC was afgestemd
op de noden van leerlingen die niet terechtkonden bij een schoolgebonden aanbod. Ik hoor ook
graag van u hoeveel gemeenten Nederlandstalige zomerklassen hebben opgezet.
Als N-VA zijn wij enorm blij dat de Vlaamse Regering én de VGC heel hard hebben ingezet
op zomerscholen waardoor duizenden leerlingen afgelopen zomer een leertraject op maat
konden volgen gekoppeld aan sport, spel en cultuur. Hierbij willen wij de scholen enorm
bedanken die zich afgelopen zomer zo hard hebben ingezet.
Zeker in Brussel zijn zomerscholen welkom en noodzakelijk. Door de lange sluiting van de
scholen kan geen les volgen in de zomer voor bepaalde leerlingen dramatische gevolgen
hebben. Veel leerlingen uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel komen tijdens de zomer
immers nauwelijks in contact met het Nederlands. We hebben het daar al vaker over gehad en
we proberen jongeren in het Nederlandstalig onderwijs ook de weg naar Nederlandstalige sporten cultuurverenigingen en jeugdbewegingen te wijzen. Zomerscholen zijn een instrument om
te voorkomen dat jongeren op 1 september met taalachterstand aan het nieuwe schooljaar
beginnen.
Daarom had ik graag volgende vragen gesteld:
Hoeveel Nederlandstalige scholen en andere actoren zoals vzw’s hebben uiteindelijk
zomerklassen georganiseerd? Kunt u een overzicht geven van de scholen en het aantal
aanwezige leerlingen, per onderwijsniveau? Was het aanbod en het aantal leerlingen
uitgebreider dan vorig jaar?
Hoeveel gemeenten hebben Nederlandstalige zomerklassen georganiseerd? Kunt u een
overzicht geven van het aantal aanwezige leerlingen, per onderwijsniveau? Was het aanbod en
het aantal leerlingen uitgebreider dan vorig jaar?
Wat weten we over het profiel van de leerlingen die in Brussel naar de zomerscholen
gingen?
Hoe kijkt het collegelid terug op de zomerscholen?
Hartelijk dank voor uw antwoorden!
Met de meeste hoogachting,
Gilles Verstraeten

