
De Zomerschool van Singelland en Liudger 2019 

 
Ook dit schooljaar starten CSG Liudger en OSG Singelland gezamenlijk voor het 5e opeenvolgende 
jaar met de zomerschool. In 2019 wordt de zomerschool georganiseerd op de locatie Splitting van 
CSG Liudger. De zomerschool start woensdag 10 juli en de laatste dag is vrijdag 19 juli. 

De deelnemende locaties van CSG LIudger zijn de havo/vwo-locatie Raai en vmbo/mavo-locatie 
Splitting in Drachten. Voor OSG Singelland zijn dat VHS, VMBO Burgum - Singelland, VO- 
Surhuisterveen en Drachtster Lyceum. Elke locatie hanteert eigen toelatingscriteria voor de 
zomerschool. 

De zomerschool is een laatste kans om zittenblijven of afstromen te voorkomen. De leerling die in 
aanmerking komt voor de zomerschool krijgt de mogelijkheid om in een korte, maar intensieve 
periode in de zomervakantie, opgelopen achterstanden weg te werken en middels afsluitende 
toetsen alsnog een bevordering naar het volgende leerjaar te verkrijgen.  

Welke leerlingen van het Drachtster Lyceum kunnen er naar de zomerschool.  
Alleen de leerlingen die in de bespreekzone zitten en niet worden bevorderd, of de leerlingen van 
klas 2 en hoger die doubleren op basis van 1 tekortpunt te veel om in aanmerking te komen voor 
rechtstreekse bevordering, komen op het Drachtster Lyceum in aanmerking voor de zomerschool.  
In de overgangsvergadering stelt het team dit definitief vast + het vak waarin opnieuw een toets 
moet worden afgelegd door de leerling in de zomerschool. De toelatingscriteria Zomerschool staan 
ook de site www.schoolbord.info bij documenten en vervolgens onder de tab bevorderingsnormen. 

Hoe komt de leerling dit te weten ? 
Na de revisievergadering belt de mentor de betreffende leerling(en) met de mededeling dat alsnog 
via de zomerschool bevordering naar het volgende leerjaar mogelijk is. De leerling en zijn/haar 
ouders beslissen over de deelname op dezelfde werkdag voor 16.00 uur en informeren de 
zomerschool-coördinator definitief. 

Wie geeft er les aan de zomerschool? 
De lessen worden verzorgd door externe docenten van het NHI. Het NHI (www.studiecentra.nl) 
verzorgt al de huiswerkbegeleiding op een aantal locaties en geeft tevens examentrainingen. Het NHI 
beschikt over voldoende gekwalificeerde docenten om de lessen te begeleiden. Er vindt een 
overdracht plaats tussen de docent van de eigen school en de docent van de zomerschool, zodat de 
laatste goed geïnformeerd is over de specifieke leerdoelen van de leerlingen. 

Hoe wordt bepaald of een leerling overgaat? 
Aan het eind van de zomerschool maakt de leerling een of meer toetsen, die vooraf door de eigen 
leraren zijn gemaakt. Het resultaat (5.5 of hoger) is  doorslaggevend  of de leerling wel of niet 
bevorderd wordt. De toets wordt afgenomen door de docent van de zomerschool.  

Wat is het programma? 
• anderhalve week intensief aan het werk met de stof;  
• van 9.15 uur tot 16.00 uur; 
• 1-op-6 begeleiding;  
• focus op inhoud en studievaardigheden;  
• het pedagogische klimaat bestaat uit een positieve en enthousiaste sfeer, gelijkwaardigheid en 
rust. 

http://www.schoolbord.info/
http://www.studecentra.nl/


Wat kost de zomerschool? 
De zomerschool is kosteloos voor ouders en leerlingen. De school ontvangt subsidie om de 
zomerschool te realiseren. 

Waar en wanneer vindt de zomerschool plaats? 
De zomerschool vindt plaats van 10 - 19  juli. Locatie: De Splitting, Leerweg 2 te Drachten 

Overige informatie: 
Algemene informatie over Zomerscholen is te vinden op http://www.zomerscholenvo.nl/ 

Bij wie kan ik terecht voor informatie? 
Voor zowel algemene informatie over de opzet en organisatie van de zomerschool en met vragen 
over procedures en/of toelating van leerlingen specifiek voor het Drachtster Lyceum kunt u contact 
opnemen met dhr. T. Kampen  (t.kampen@singelland.nl) of via het telefoonnummer van school 
0512-571020. 

http://www.zomerscholenvo.nl/
mailto:t.kampen@singelland.nl

