
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 onderhoudt bijvoor-
beeld de Nederlandse taal of het oefent extra voor wiskunde. 

• Er is ook ruimte voor ontspanning. Je kind leert spelenderwijs via sport, (taal)spelletjes en uitstap-
pen. 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 werken 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 waarborg. 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:  .......................................................................................................................................................................................................................................

Wat is een zomerschool?

PLIK Z TŁUMACZENIEM: PODSTAWOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

W szkole letniej Państwa dziecko będzie mogło skorzystać z dostosowanej do jego potrzeb 
ścieżki edukacyjnej połączonej ze sportem i grami. Dzięki temu będzie mogło nadrobić zaległości 
w nauce i z pewnością siebie rozpocząć nowy rok szkolny

• W szkole letniej Państwa dziecko będzie pracować nad jednym lub kilkoma konkretnymi celami 
nauczania. Może na przykład uczyć się języka niderlandzkiego lub wykonywać dodatkowe ćwiczenia z 
matematyki. 

• Znajdzie się tam również czas na relaks. Państwa dziecko będzie mogło uczyć się przez zabawę, up-
rawiając sporty, grając w gry (także językowe) i biorąc udział w wycieczkach. Będzie również mogło 
poznać nowych przyjaciół.

• Zajęcia szkoły letniej odbywają się w lipcu lub sierpniu i trwają co najmniej 10 dni (lub 20 dni z zajęciami 
przez pół dnia). Zwykle zapewniamy również opiekę nad dziećmi przed zajęciami szkolnymi i po nich.

• Państwa dziecko będą nauczać doświadczeni pedagodzy z odpowiednim wykształceniem kierunkowym. 
W przypadku zajęć sportowych i gier wiele szkół letnich współpracuje z wolontariuszami.

• Zapisanie dziecka do szkoły letniej nie jest obowiązkowe. Zalecamy jednak skorzystanie z tej możliwości. 
Czy chcieliby Państwo zapisać dziecko? Dzieci zapisane do szkoły letniej muszą być obecne codziennie, a 
w razie nieobecności przedstawić zaświadczenie lekarskie.

• Udział w szkole letniej jest bezpłatny. Niektóre szkoły letnie wymagają wpłacenia kaucji. Kwotę tę otrzy-
mają Państwo z powrotem, pod warunkiem, że Państwa dziecko będzie obecne każdego dnia. 

• Szkoły letnie przestrzegają zasad dotyczących ochrony przed koronawirusem podczas pracy z młodzieżą.

Czy chcieliby Państwo otrzymać więcej informacji na temat szkół letnich w Państwa okolicy? Prosimy o kontakt:

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Gdzie i kiedy odbywają się zajęcia szkoły letniej? 

Data i godzina:  .............................................................................................................................................................................................................................

Lokalizacja:  .....................................................................................................................................................................................................................................

Co to jest szkoła letnia?

Chcesz nauczyć się języka niderlandzkiego? Odwiedź stronę 
https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen i uzyskaj informacje dotyczące możliwości 
nauki języka. Możesz również zasięgnąć informacji w szkole, do której uczęszcza Twoje dziecko. Mieszkasz w 
Brukseli? Jeśli tak, zachęcamy do odwiedzenia strony https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.

Polskie


