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Welkom 
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Wanneer voel jij je goed in je vel? 

● Privé

● professioneel
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Wat is ‘schools’ welbevinden?

≠ ‘gelukkig zijn’ 
We kunnen de problemen van kinderen niet 
oplossen, zeker niet op 10 dagen. 

Verschillende definities in de literatuur. 
Consensus over:
• Voorwaarde om tot leren te komen
• Duidelijke link met prestaties
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Welbevinden en zomerscholen

● Meest genoemde succesfactor door 
coördinatoren en medewerkers is de aandacht 
voor welbevinden (Verachtert et al., 2020)

● Leerwinst op de zomerschool kan resulteren in 
hoger welbevinden bij de start van nieuwe 
schooljaar

● Brugfunctie van de zomerschool: 
Participeren aan buitenschoolse activiteiten is 
gunstig voor welbevinden van kinderen tussen 
10-14j (De Jonckheere, P.,2019)
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Welbevinden

De Lee & Volder, 2009
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Factoren van welbevinden

De kwaliteit van het leerproces: in welke mate is de ll  actief en 
geconcentreerd bezig met het leren zelf? 

De ll werkt aandachtig. De opdrachten zijn boeiend, levensecht, 
net moeilijk genoeg … 

De perceptie die de ll heeft over de eigen schoolse 
vaardigheden

De ll heeft het gevoel het wel te kunnen en ervaart succes  

Gevoel van veilig ‘erbij horen’. 

De ll heeft vrienden, speelt graag op de speelplaats. De 
interacties met peers zijn positief. 



8

Factoren van welbevinden

De percepties van de ll over de sfeer, de organisatie, de relaties 
met en de aanpak van de lesgevers… 

De ll vindt de lessen leuk, er is een aangename sfeer, er zijn 
duidelijke regels waar iedereen zich aan houdt… 

De mate waarin de ll zich goed voelt in de zomerschool 

De ll komt graag naar de zomerschool. 

De ll voelt zich er veilig. 
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Tips

Goed gestart is half gewonnen
Investeer in verwelkoming, kennismaking en verbinding
• Hoe zorg je ervoor dat de begeleidersploeg zich goed voelt? (welbevinden is besmettelijk)
• Hoe zorg je ervoor dat de lln zich welkom voelen en elkaar leren kennen?  

‘Onze zomerschool’: positieve groepsdynamiek
Bevorder de relaties tussen de lln, de verschillende groepen. Geef de lln ruimte om mee vorm te geven aan de 
zomerschool.
• Hoe zorg je ervoor dat de groep ‘een groep’ wordt, hoe zorg je voor verbinding tussen groepen?
• Hoe creëer je ruimte voor lln om mee vorm te geven aan de zomerschool?

Leerling centraal 
Werk vanuit een kindgerichte visie. Communiceer met, niet over je leerlingen. 
• Hoe ontwikkel je samen een kindgerichte visie?
• Hoe zorg je ervoor dat er voldoende en verbindend gecommuniceerd wordt met de lln? 

Prikkelend aanbod met keuzevrijheid
Stimuleer welbevinden en betrokkenheid door een gevarieerd aanbod, werken op maat en keuzemogelijkheden
• Hoe creëer je een gevarieerd en prikkelende aanbod?
• Hoe organiseer je werken op maat en keuzevrijheid? 

Aangename omgeving
Screen je zomerschool en maak waar nodig/mogelijk aanpassingen, eventueel in overleg met de lln.
• Hoe creëer je een zomerschool met een aangename sfeer? 
• Hoe compenseer je eventuele tekorten in je setting? 
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Tips: Goed gestart is half gewonnen

Investeer in verwelkoming, kennismaking en verbinding
• Hoe zorg je ervoor dat de begeleidersploeg zich goed voelt? (welbevinden is besmettelijk)
• Hoe zorg je ervoor dat de lln zich welkom voelen en elkaar leren kennen?  

• Verwelkom en verwen je begeleidersploeg. Toon appreciatie. Geef 
ondersteuning. Zorg voor ontmoeting, kennismaking en verbinding. 
(ontmoetingsmomenten met een hapje en een drankje, opleiding, 
overleg,…)

• Versier de eerste dag: feest, rode loper, vlaggetjes, lint doorknippen, hapje 
/drankje … 

• Heet de lln officieel welkom, officiële opening, handen bij het 
binnenkomen

• Zorg voor kennismaking en verbinding bij de lln: kennismakingsspelletjes, je 
naam/foto ergens hangen, plekje voor je spullen, rondleiding… 

• …. 
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Tips: ‘Onze zomerschool’

Bevorder de relaties tussen de lln, de verschillende groepen. Geef de lln ruimte om mee vorm te geven aan de 
zomerschool.
• Hoe zorg je ervoor dat de groep ‘een groep’ wordt, hoe zorg je voor verbinding tussen groepen?
• Hoe creëer je ruimte voor lln om mee vorm te geven aan de zomerschool?

• Wisselende groepen: laat de lln telkens met andere lln samenwerken, ook 
de klassen onderling

• Stel de eerste dag een aantal afspraken met de lln op en visualiseer die ook 
met hen

• Laat de lln een naam voor hun groep/ploeg verzinnen en ook een 
symbool/vlag. 

• Richt de ruimte deels samen met de lln in

• …. 
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Tips: ‘Leerling centraal’

Werk vanuit een kindgerichte visie. Communiceer met, niet over je leerlingen. 
• Hoe ontwikkel je samen een kindgerichte visie?
• Hoe zorg je ervoor dat er voldoende en verbindend gecommuniceerd wordt met de lln? 

• Organiseer een overleg met je begeleiders rond de visie. Hoe kijken zij naar hun 
rol? Hoe kijken zij naar de leerlingen? Waarom komen ze meewerken? 

• Organiseer een opleiding rond (verbindende) communicatie? 

• Richt in de structuur van de dag formele communicatiemomenten in. Check in bij 
het begin van de dag, check out op het einde. Kringgesprekken, proactieve cirkels. 

• Organiseer ook individuele gesprekken met de lln. Spreek een systeem af, 
informeel/formeel? 

• Organiseer een systeem waarbij lln kunnen laten zien hoe het met hen gaat (kleur, 
thermometer, emoticons,… ) 

• Bespreek toezicht: hoe gaan we ermee om? Tijd om te spelen of te observeren? 
Informele babbeltjes?

• Zorg ook voor korte overlegmomentjes bij de begeleiders.  

• …. 
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Tips: ‘Prikkelend aanbod met keuzevrijheid’

Stimuleer welbevinden en betrokkenheid door een gevarieerd aanbod, werken op maat en keuzemogelijkheden
• Hoe creëer je een gevarieerd en prikkelende aanbod?
• Hoe organiseer je werken op maat en keuzevrijheid? 

• Zorg voor ‘echt’ leren, authentieke leertaken. Haal de werkelijkheid in de 
zomerschool of ga naar buiten. 

• Werk zoveel mogelijk geïntegreerd. Durf af te stappen van het typische schoolse.

• Werk samen met interessante lokale partners die dit ondersteunen

• Ontwerp gelijkwaardige opdrachten met verschillende verwerkingsmogelijkheden 
(zo kunnen kinderen kiezen hoe ze iets leren)

• Ontwerp een brede waaier aan creatieve, muzische, sportieve, wetenschappelijke 
activiteiten. 

• Geef ruimte aan initiatief en ondernemingszin van de leerlingen. Ga in op 
interessante suggesties van de lln. 

• Zorg voor een succeservaring! Leer je lln kennen, waardeer wat ze goed doen en 
laat hen pronken met wat gelukt is. 

• …. 
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Tips: ‘Aangename omgeving’

Screen je zomerschool en maak waar nodig/mogelijk aanpassingen, eventueel in overleg met de lln.
• Hoe creëer je een zomerschool met een aangename sfeer? 
• Hoe compenseer je eventuele tekorten in je setting? 

• Is er groen aanwezig in je zomerschool? Zo niet, is er een park of bos of pleintje in 
de buurt waar je naar buiten kan? 

• Is er voldoende ruimte als het regent? Zijn er dan verschillende mogelijkhede?  
(akoestisch)

• Is er een mogelijkheid voor lln om zich even terug te trekken?

• Is er een aangename ruimte voor de begeleiders om even te rusten, te ventileren, 
op adem te komen? 

• Welk groot en klein materiaal is er aanwezig? Mogen lln het vrij gebruiken? Is het 
toegankelijk? Welke regels zijn er hierrond?

• Kunnen ouders iets zien van de zomerschool? Tot waar mogen/kunnen zij komen? 

• Betrek ook hier weer de lln in. 

• …. 
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