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Maandelijke management van 
advertentie op basis van behoefte.

Facebook
Advertising

Maandelijke management van 
advertentie op basis van behoefte.

Retargetting
campaigns

Maandelijke management van 
advertentie op basis van behoefte.

ZomerAcademie

Voor een
vliegende start 
volgend schooljaar

Dit zijn wij
BijlesAcademie is een Amsterdamse organisatie 
met ruim 10 jaar ervaring in het organiseren van 
aanvullend onderwijs voor zowel basis- als 
middelbaar onderwijs. Voor particulieren doen we 
dit op onze eigen locaties overal in de stad en we 
organiseren onderwijsprogramma's in opdracht 
van scholen.

We werken met een jong, enthousiast team van 
professionals dat het leren leuk maakt. Zij 
stimuleren het zelfvertrouwen van de leerlingen, 
waardoor hun motivatie om inhoudelijk meer te 
willen leren, groeit. 

BijlesAcademie is er om de school te ondersteunen, 
zodat we samen ervoor kunnen zorgen dat 
leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen.

Een initiatief vanwww.bijlesacademie.nl



ZomerAcademie
Het is een uitdagend jaar geweest. Hierdoor 
konden niet alle leerlingen even goed meekomen. 
Het niet kunnen meekomen, of een opgebouwde 
achterstand, leidt vaak tot onzekerheid en 
uiteindelijk verlies van motivatie. Dat willen we 
natuurlijk het liefst voorkomen. Met extra 
persoonlijke aandacht en rust kunnen deze 
leerlingen met ZomerAcademie grote stappen 
maken in hun leerontwikkeling.

Gedurende een aantal weken tijdens de 
zomervakantie werken we intensief aan onderdelen 
waar ze moeite mee hebben. De persoonlijke 
aandacht van onze docenten en de ontspannen 
sfeer zorgen ervoor dat leerlingen snel groeien, 
waardoor er ook ook nog voldoende tijd overblijft 
om van de welverdiende zomervakantie te 
genieten. Na ZomerAcademie kunnen ze weer vol 
zelfvertrouwen aan het nieuwe schooljaar 
beginnen.

Doel
Het doel van ZomerAcademie is om achterstand in 
taal of rekenen bij te werken, maar ook om 
leerlingen een positiever zelfbeeld te geven en 
weerbaarder te maken. Ons programma leert 
leerlingen daarom ook om plezier te vinden in 
bewegen en bewust eten.

“ Dankzij ZomerAcademie beginnen leerlingen
weer vol zelfvertrouwen aan het nieuwe schooljaar ” 



Activiteitenpakket
Deze zomer zal de BijlesAcademie een creatief, leerzaam, sportief, speels, bekrachtigend en stimulerend 
programma verzorgen. Leerlingen leren op alle vlakken iets bij en vinden het nog leuk ook.

Elke schooldag wordt onderverdeeld in 4 onderdelen.

Taal en 
rekenen

Take 1;
het maken 

van een 
eigen film

ZomerAcademie
bootcamp Foodlab

Onderdeel 1

Methode
Alles wat je aandacht geeft, groeit. 
Stimuleren en bekrachtigen van positief 
gedrag zorgt ervoor dat leerlingen hier meer 
van laten zien en grote sprongen maken. 
Dit lukt al door dezelfde boodschap op een 
andere manier te brengen. Ook het geven 
van complimentjes, schouderklopjes, high 
fives en het doen van vreugdedansjes hoort 
hierbij.

Periode
Ons zomerprogramma 2021 duurt drie 
weken. Van maandag 12 tot vrijdag 30 juli. 
We zullen 97,5 uur invullen, verdeeld over 
dagen van 6,5 uur.

1 2 3 4



Bijdrage school
We vragen de school om ruimtes beschikbaar te stellen. Om ZomerAcademie optimaal te laten slagen 
hebben wij nodig:

Om deze drie weken zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen, tekenen we voordat we starten met de 
voorbereidingen van ZomerAcademie een contract met de schooldirectie.

Eén (of meerdere) binnenruimte(s) groot 
genoeg om het aantal leerlingen in groepjes 
aan tafels uit elkaar te laten zitten. Dit is 
nodig voor de bijlessen en Masterclasses.

Een grote ruimte die kan functioneren als 
groepsruimte voor alle leerlingen samen. 
Het liefst een aula of een overblijfzaal.

Een opslagruimte voor al onze materialen.

Een gymzaal.

Het schoolplein of een ander buitengedeelte 
waar we de buitensportactiviteiten kunnen 
uitoefenen.

ZomerAcademie neemt zelf grotendeels de
benodigde materialen mee naar de locaties 
maar doet vooraf graag samen met de
schooldirectie een inventarisatie van de 
aanwezige bruikbare materialen in de school.

Ouderbetrokkenheid
Om ouders te betrekken en om inzichtelijk te 
krijgen hoe een leerling heeft gewerkt, wordt er 
elke dag een kort verslag geschreven. Onze 
begeleiders geven nooit schooladviezen, maar 
melden de voortgang van de dag op inhoud en 
gedrag.



Programma

1

We gebruiken tijdens onze programma's de lesmethode van Beuker Onderwijs 
(https://beukeronderwijs.nl/). Deze methode is bewezen effectief en is speciaal 
ontwikkeld voor aanvullend onderwijs. De lessen kunnen we aanpassen naar de 
lesmethode van de school. De methode is geschikt voor groep 3 t/m 8 en bestaat 
uit handleidingen, werkboeken, powerpoints en aanvullend fysiek materiaal op het 
gebied van taal, (begrijpend) lezen, rekenen en studievaardigheden.

Op basis van de hulpvraag van school en/of de individuele leerling wordt bepaald 
aan welke onderdelen wordt gewerkt. Uiteraard kunnen we altijd in overleg 
aanpassingen doen aan de vorm. 

Sequenced: opeenvolgende 
stappen in ontwikkeling. 

Active: actieve vormen van 
leren in de praktijk.

Onze programma’s voldoen aan de zogenaamde SAFE criteria:

Focus: voldoende tijd en 
aandacht. 

Explicit: heldere en specifieke 
leerdoelen.

2

Tijdens ZomerAcademie maken de leerlingen in groepjes een film over hun eigen 
leven. Ze beginnen met een Masterclass: Write the Script waar ze hun storyboard 
schrijven - samen met een regisseur en een productiemanager. Vervolgens is het 
tijd voor de rolverdeling en acteren tijdens de Acting Studio. Aan het einde van de 
weken is er natuurlijk een spetterende Galapremière, compleet met rode loper en 
paparazzi. Uiteraard gaat het tijdens deze weken niet (uitsluitend) om het maken 
van een leuke film, maar is het filmen ook een middel om lastige situaties op een 
leuke, laagdrempelige manier bespreekbaar te maken. Door het spelen van een 
rol kunnen de jongeren nieuw of ander gedrag uitproberen. Tijdens dit deel 
vragen we ook wat ouderparticipatie om het resultaat nog flitsender te maken.

Take 1; het maken van een eigen film

Taal en rekenen
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3

Sport is belangrijk voor lichaam en geest. Vooral nu corona de leerlingen voor 
lange tijd binnen heeft gehouden. ZomerAcademie besteedt ook hier speciale 
aandacht aan en zorgt ervoor dat de leerlingen hun dagelijkse beweging krijgen op 
een superleuke manier.

Elke dag staat er een nieuwe sport of nieuw spel voor ze klaar waarin ze hun 
energie goed kwijt kunnen en lekker fit blijven. Denk hierbij aan: zeep worstelen, 
yoga, levend Stratego, dans je vrij, bootcamp, ren je rot speurtocht en rugby.

De sportactiviteiten sluiten goed aan bij het programma van de dag, zodat er een 
goede balans is tussen mentale en fysieke activiteit en emotionele in- en 
ontspanning.

4

We vinden het belangrijk dat kinderen zich, op een speelse manier, bewust 
worden van het belang van gezond eten op een speelse manier. Daarom zijn de 
eetmomenten tijdens ZomerAcademie leuk en leerzaam. De leerlingen leren 
tijdens deze eetmomenten, dat ze zelf kiezen wat ze in hun mond stoppen. Tijdens 
dit onderdeel maken we samen een wereldkaart waarop de leerlingen de 
herkomst van hun lunch leren kennen. Verder ontkiemen wij de zaden en pitten 
van ons eten en planten we die in onze zelfgebouwde ZomerAcademie Guerrilla 
Garden. Ook recyclen we op een creatieve manier het afval. Eten wordt een 
nieuwe ervaring na deze zomer.

Foodlab

ZomerAcademie bootcamp
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ZomerAcademie

Interesse in een samenwerking met ZomerAcademie? 
Neem dan contact op met Olivier.

Olivier Wijnen
Mede-eigenaar BijlesAcademie

olivier@bijlesacademie.nl
06-53 73 91 54


