
 

 

Datum: 10 juli 2020 

Betreft: Subsidieaanvraag Coronaperiode 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Wellicht heeft u in de media gelezen dat er een zomerschool gestart gaat worden in Nijkerk. Deze 

zomerschool is opgezet vanuit de bibliotheek Nijkerk en de Maranathaschool, één van de scholen 

binnen het bestuur van de Hervormde Stichting Nijkerk (HSN). Voor deze zomerschool is er aan hen 

een subsidie verstrekt om deze op te kunnen zetten en te bekostigen. De zomerschool is toegankelijk 

voor alle kinderen in Nijkerk die in de Coronaperiode een leer- of ontwikkelingsachterstand hebben 

opgelopen. Echter geldt voor kinderen die niet op een van de scholen binnen de HSN onderwijs volgen, 

dat er een bijdrage gevraagd van 150 euro per week gevraagd wordt van de school. Daarnaast wordt 

er gevraagd om inhoudelijke gegevens met betrekking tot het leren van het aangemelde kind over te 

dragen.  

 

De scholen van PCO Gelderse Vallei hebben de afgelopen periode ook een subsidie aangevraagd. Deze 

subsidie is inmiddels toegekend. Met deze subsidie kunnen wij de kinderen die in de Coronaperiode 

een leer- of ontwikkelingsachterstand hebben opgelopen extra ondersteunen.  Hierbij vinden wij het 

belangrijk dat de kinderen die gebruik maken van deze subsidieregeling een passend aanbod krijgen, 

aansluitend bij de doorgaande lijn in het lesprogramma. Wij zijn intern in overleg om een plan uit te 

werken. Dit wordt gedaan in samenwerking met de leerkracht en de intern begeleider. Op deze manier 

kan het programma, dat extra geboden wordt, ondersteunend zijn aan het programma in de klas.  

De concretisering van het plan zal in de eerste periode van het schooljaar 2020-2021 plaatsvinden. 

Uiteraard worden de ouders van kinderen, die hiervoor in aanmerking komen, hierover geïnformeerd.  

 

Rondom het aanmelden voor de zomerschool is onduidelijkheid ontstaan. Deze voorziening is gratis 

voor de ouders van de kinderen, maar zoals eerder beschreven, dient de plek wel bekostigd te worden 

vanuit de school waar het kind ingeschreven staat. Vanuit onze scholen zullen wij dan ook kritisch 

kijken of en welke kinderen mogelijk in aanmerking komen voor de zomerschool. Mocht dat resulteren 

in een plaatsing op de zomerschool, dan zullen de kosten door onze school betaald worden.  

 

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u zelf nog vragen hebben, dan kunt u 

terecht bij de locatiedirecteur en/of intern begeleider. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Anja Hoogendijk | Intern begeleider Kindcentrum Prins Willem-Alexander 

Mendy Meenderink | Directeur Kindcentrum Prins Willem-Alexander 

 

 


