
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOBROCHURE 

ZOMERBROEIKLASSEN 
Zomer 2020 

  



 

  2 
Zomerbroeiklassen 2020 

1 Achtergrond  
 

Ondersteuning schoolloopbaan 

Broeiklas organiseert reeds studiebegeleiding voor lagere schoolkinderen tijdens het schooljaar. 

Maatschappelijk kwetsbare kinderen hebben vaak meer nood aan extra ondersteuning tijdens de 

schoolloopbaan. De kloof tussen de meest kansrijke gezinnen en de meest kansarmen is helaas een 

feit. Daarnaast zijn de cijfers bikkelhard. In Aalst hebben 29,47% leerlingen die als thuistaal niet het 

Nederlands hebben, in het gewoon Nederlandstalig lager onderwijs, een schoolse vertraging van 

minstens 2 jaar (gegevens LIIM, 2017-2018). Bij Broeiklas willen we hun hun taal- en/of leerachterstand 

via ondersteuning van vrijwilligers en remediëring. 

 

Vakantieperiodes 

Het is aangetoond dat kinderen tijdens de vakanties evenzeer extra ondersteuning kunnen gebruiken. 

Zo blijkt dat de cognitieve vaardigheden tussen kansrijke en kansarme kinderen uiteenloopt. Kansrijke 

kinderen houden grofweg stand omdat ze tijdens de vakantie leerrijke activiteiten doen. Kansarme 

kinderen daarentegen lopen alleen maar een grotere achterstand op. Zij verliezen een groter deel van 

hun op school aangeleerde kennis en vaardigheden tijdens de zomervakantie. Tijdens het schooljaar 

beïnvloeden zowel schoolse als niet-schoolse factoren het leren van kinderen. Tijdens de 

zomervakantie beïnvloeden enkel niet-schoolse factoren het leren van kinderen.  

Doorheen het schooljaar vangt Broeiklas vele behoeften op van deze kwetsbare doelgroep. We 

merken op dat er na een vakantieperiode een opvallende terugval is. Kinderen die thuis geen/weinig 

Nederlands spreken soms opnieuw een taalachterstand oplopen tegen het begin van het schooljaar. 

Kinderen verwerven taal in interactie met anderen. Ze verliezen de taalvaardigheid die ze op school 

hebben opgebouwd. Bijkomend geven ouders aan dat ze nood hebben aan een laagdrempelig en 

betaalbaar aanbod in vakantieperiodes (zonder overnachting). Ten slotte stelt Broeiklas vast dat 

kinderen in vakanties geen tot weinig activiteiten buitenhuis doen.  

 

Rol coronacrisis 

Naar aanleiding van de coronacrisis kunnen we met vrij grote zekerheid stellen dat deze ongelijke 

tendens nog meer in de hand wordt gewerkt. Kinderen uit kansarme en allochtone gezinnen zijn het 

hardst getroffen. Broeiklas had altijd al plannen om een werking tijdens vakantieperiodes uit te 

bouwen. De coronacrisis heeft de plannen in stroomversnelling gebracht.  
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2 Concept 
 

Ons aanbod in de zomervakantie bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds zomerbroeiklassen waarbij 

spelend leren voorop staat. Anderzijds studiebegeleiding waarbij remediëring centraal staat.  

Zomerbroeiklassen 

Met zomerbroeiklassen kunnen anderstalige kinderen op een speelse manier de Nederlandse taal 

inoefenen. Er worden taalstimulerende (creatieve) activiteiten aangeboden. Spelend leren staat 

voorop, minder het schoolgerichte aspect. Tijdens vrijetijdsinitiatieven is de focus niet om kinderen 

schoolse taalvaardigheid Nederlands bij te brengen.  

Studiebegeleiding 

Naast de zomerbroeiklassen blijft Broeiklas één keer per week studiebegeleiding organiseren. De 

studiebegeleiding is gebaseerd op de feedback van de zorgcoördinator en vrijwilligers van Broeiklas 

vzw die doorheen het schooljaar is gegeven. Vrijwilligers gaan gedurende een uurtje remediërend aan 

de slag met de kinderen. Ze oefenen extra op de materie waarvoor ze doorheen het schooljaar 

moeilijkheden hebben ervaren. 

 

WANNEER Studiebegeleiding: maandagnamiddag: 6/7- 13/7- 20/7 – 17/8 - 24/8 
Zomerbroeiklassen: woensdagnamiddag: 8/7 – 15/7 – 22/7 – 19/8 - 26/8 

TIJDSTIP 
 

Studiebegeleiding: 16u-17u  
Zomerbroeiklassen: 14u-17u 
 

PRIJS Zonder UiTPAS: 3 euro (koekje en drankje inbegrepen) 
Met UiTPAS: 1,5 euro 

CAPACITEIT 20 kinderen (afhankelijk van coronamaatregelen en beschikbare vrijwilligers) 

# VRIJWILLIGERS Minstens 8 vrijwilligers per activiteit 

INSCHRIJVING Ja, ouders schrijven hun kind in per week.  

LOCATIES Gendarmerie / Netwerk / Utopia / … 

 

3 Doelgroep 
 

Zomerbroeiklassen richt zich op anderstalige lagere schoolkinderen die opgroeien in maatschappelijk 

kwetsbare gezinnen. Het aanbod is enkel voor kinderen die doorheen het schooljaar reeds naar 

Broeiklas zijn geweest. Broeiklas is goed op de hoogte van de noden die er zijn bij deze kinderen. Op 

deze manier kan Broeiklas effectief inzetten op het bijwerken van de leer- en/of taalachterstand. 

➢ Anderstalige kinderen  

➢ Thuistaal is NIET het Nederlands  

➢ Leeftijd: 6 – 12 jaar 

➢ Gewoon basisonderwijs 

➢ Beperkte financiële draagkracht 

➢ Taal- en/of leerachterstand 
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4 Veiligheidsvoorschriften corona 
 

Broeiklas zorgt ervoor dat zomerbroeiklassen verloopt volgens de veiligheidsvoorschriften. Wij 

proberen zoveel mogelijk de veiligheid van alle vrijwilligers en kinderen te garanderen. 

Wij verwachten dat iedereen de basisregels respecteert: 

➢ Bewaar 1,5 meter afstand of draag anders een mondmasker. Broeiklas voorziet 
mondmaskers. Toch vragen wij aan elke vrijwilliger om een eigen mondmasker mee te 
brengen.  

➢ Was regelmatig je handen of ontsmet met handgel. Broeiklas voorziet 
wegwerphandschoenen, handgel en desinfecterende spray. Banken, stoelen en materiaal 
worden ontsmet na elk gebruik.   

➢ Hoesten in je elleboog. 
➢ Thuisblijven bij het minste teken van ziekte. 

 
In De Gendarmerie gelden volgende specifieke regels:  

➢ Draag steeds een mondmasker in de gemeenschappelijke delen: gang, sanitair, 

zolderverdieping. 

➢ Was regelmatig je handen en maak gebruik van de handgel aan de hoofdingang en op de 

zolderverdieping. 

➢ De trappenhal die het dichtst bij de ingang staat moet gebruikt worden om naar boven te 

gaan. De andere trappenhal moet gebruikt worden om naar beneden te gaan.  

Wat met risicogroepen? Ben je zeker van jouw stuk, wees welkom!  Niet zo zeker? Dan blijf je beter 

thuis.  Kortom, gebruik jouw gezond verstand. 😊 
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GEZELSCHAPSSPELLEN – 8/7/2020 

Concept 
Tijdens deze spelnamiddag willen we kinderen de rijkdom van het (gezelschaps)spel laten ervaren. 

Gezelschapsspellen zitten boordevol talige en sociale leermomenten. Vrijwilligers spelen in kleine 

groepjes gezelschapsspellen met de kinderen. De focus wordt gelegd op een taalrijke spelletjes zodat 

de kinderen kunnen leren uit deze talige interactie. Tot slot moedigen we aan om thuis ook samen te 

spelen. 

 

 Doelen 
➢ Kennismaking met het uitgebreide aanbod van gezelschapsspellen 

➢ Spelregels begrijpen en uitleggen 

➢ Gerichte vragen stellen tijdens een spel 

➢ Spreekkansen creëren 

➢ Uitbreiding van de Nederlandse woordenschat 

 

Tijdschema 
UUR WAT WAAR ROL VRIJWILLIGER 

14u00-14u15 Aanmelding kinderen Gendarmerie : vergaderzaal Anse 
14u15-14u45 Kennismakingsspelletjes Binnenkoer Gendarmerie Ondersteunend 
14u45-15u45 Gezelschapsspellen Gendarmerie: verspreid 

over de lokalen 
Begeleidend 

15u45-16u00 Pauze met koekje en drankje Binnenkoer Gendarmerie Ondersteunend 
16u00-17u00 Gezelschapsspellen Gendarmerie: verspreid 

over de lokalen 
Begeleidend  

 

 

Taak vrijwilligers 
Anse zoekt op voorhand al enkele talige spelletjes op die tijdens de spelnamiddag kunnen gespeeld 

worden. Deze spelletjes worden gegoten in een database. Je zal deze op voorhand doorgestuurd 

krijgen.  

We starten de namiddag met enkele gemakkelijke kennismakingsspelletjes. Zo leert de kinderen en 

vrijwilligers elkaar beter kennen. Anse zal hierin de trekkersrol opnemen. Vervolgens spelen de 

vrijwilligers met een groepje van 2-4 kinderen gezelschapsspellen naar keuze.  
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STADSWANDELING AALST - 15/7/2020 

Concept 
Tijdens deze stadswandeling leren de kinderen Stad Aalst kennen. We wandelen langs enkele 

hotspots in Aalst. Onderweg krijgen kinderen opdrachten zodat ze op een speelse manier in contact 

komen met een rijk taalaanbod.  

 

Doelen 
➢ Belangrijke plaatsen in Aalst kennen 

➢ Functies van bepaalde gebouwen/plaatsen kennen (vb. het station, Utopia, de post, 

stadhuis…) 

➢ Samenwerken in groep 

➢ Spreekkansen creëren 

 

Tijdschema 
UUR WAT WAAR ROL VRIJWILLIGER 

14u00-14u15 Aanmelding kinderen Gendarmerie : vergaderzaal Anse 
14u15-14u30 Uitleg concept + 

verdeling groepjes 
Binnenkoer Gendarmerie Ondersteunend 

14u30-16u30 Stadswandeling Aalst Begeleidend 
16u30-17u00 Pauze met koekje en 

drankje 
Gendarmerie Ondersteunend 

 

Taak vrijwilligers 
Anse voorziet een kant-en-klare stadswandeling. Elke vrijwilliger begeleidt een groepje van 3-5 

kinderen tijdens deze uitgestippelde wandeling. Dit is afhankelijk van het aantal vrijwilligers. Er 

worden af en toe tussenstops gemaakt waar de kinderen een opdracht moeten vervullen (vb. in het 

station een specifieke trein opzoeken,…) .  

Van de vrijwilligers wordt er vooral verwacht dat zij in gesprek gaan met de kinderen, nieuwe 

informatie geven over de stad, gerichte vragen stellen… Vrijwilligers kunnen zelf iets vertellen over 

de stad en hun kennis doorgeven aan de kinderen. 

 

Opmerking: Alle vrijwilligers die zich opgeven voor deze zomerbroeiklassen zullen de uitgebreide 

stadswandeling in hun mailbox krijgen. 
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UITSTAP NAAR UTOPIA – 22/7/2020 

Concept 
We maken een uitstap naar Utopia. De kinderen leren de plaats Utopia kennen. Aan de hand van een 

paar zoekopdrachten leren de kinderen het aanbod van de bibliotheek kennen. Vervolgens zal er een 

voorleesmoment doorgaan in De Gendarmerie. Zowel vrijwilligers als kinderen lezen een deel van 

een boek voor. Een korte nabespreking volgt: Waarover gaat het boek? Wat vond je leuk aan het 

boek? Welke personages?  

Opmerking: Indien de uitstap naar Utopia niet kan doorgaan wegens de coronacrisis zal de 

zomerbroeiklassen draaien rond ‘lezen en voorlezen’.  

 

Doelen 
➢ Weten waar Utopia is. 

➢ Werkwijze en aanbod van Utopia kennen (boeken, spellen, activiteiten, lidkaarten, 

ontlenen…) 

➢ Mondelinge instructies begrijpen over het uitvoeren van een zoekopdracht en regels in de 

bibliotheek 

➢ Leesplezier bij kinderen stimuleren 

➢ Inzetten op technisch en begrijpend lezen 

 

Tijdschema 
UUR WAT WAAR ROL VRIJWILLIGER 

14u00-14u15 Aanmelding kinderen Gendarmerie : vergaderzaal Anse 
14u15-14u30 Afspraken maken + 

groepjes verdelen 
Gendarmerie Ondersteunend 

14u30-14u45 Wandeling naar Utopia  Begeleidend 
14u45-15u45 Bezoek Utopia Utopia Begeleidend 
16u45-16u00 Wandeling naar 

Gendarmerie 
 Begeleidend 

16u00-17u00 Voorleesmoment Gendarmerie Begeleidend 
 

Taak vrijwilligers 
➢ Begeleiding bij de wandeling naar Utopia 

➢ Uitleg geven over de werking en het aanbod van Utopia 

➢ Opdrachten geven aan een klein groepje kinderen in Utopia. Deze opdrachten worden op 

voorhand uitgewerkt door Anse. 

➢ Voorlezen aan een groepje kinderen 

➢ Stimuleer talige interactie bij kinderen: Weet er iemand de bib zijn? Wat kan je allemaal 

vinden in de bib? Hoe moet je een boek opzoeken? 

 

Opmerking: Alle vrijwilligers die zich opgeven voor deze zomerbroeiklassen zullen het uitgebreide 

programma in hun mailbox krijgen. 

programma in hun mailbox krijgen. 
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KNUTSELMOMENT MET NETWERK – 19/8/2020 

Concept 
Deze zomerbroeiklassen is in samenwerking met Netwerk Aalst. Netwerk Aalst is een ontmoetingsplek, 

een internationaal centrum voor hedendaagse kunst en een onafhankelijk filmhuis. Ze willen een 

veilige haven bieden waarin talenten van kinderen tot uiting kunnen komen. Netwerk Aalst zal een 

knutselactiviteit voorzien waarin kinderen hun creativiteit de vrije loop kunnen laten gaan.  

Doelen 
➢ Korte kennismaking met het aanbod van Netwerk Aalst 

➢ Kennismaking met kunst/cultuur 

➢ Creatieve ontwikkeling stimuleren 

➢ Spreekkansen creëren  

 

Tijdschema 
UUR WAT WAAR ROL VRIJWILLIGER 

14u00-14u15 Aanmelding kinderen Netwerk Aalst* Anse 
14u15-15u45 Knutselactiviteit  Ondersteunend 
15u45-16u00 Pauze met koekje en drankje  Ondersteunend 
16u00-17u00 Knutselactiviteit  Ondersteunend 

*Adres: Houtkaai 15, 9300 Aalst 

 

Taak vrijwilligers 
Netwerk voorziet een volledig uitgewerkte knutselactiviteit. Er wordt geen voorbereiding van 

vrijwilligers verwacht. De vrijwilligers ondersteunen enkele groepjes kinderen bij het uitwerken van 

deze knutselactiviteit. De vrijwilligers schenken hierbij aandacht aan een talige interactie.  

 

Opmerking: Alle vrijwilligers die zich opgeven voor deze zomerbroeiklassen zullen het uitgebreide 

programma in hun mailbox krijgen. 

  

https://netwerkaalst.be/nl/info
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WORKSHOPS VRIJWILLIGERS – 26/8/2020 

Concept 
Deze zomerbroeiklassen wordt volledig gewijd aan de talenten en passies van onze vrijwilligers. Bij 

Broeiklas willen we de diversiteit aan talent koesteren, benoemen en laten zien. De ideale gelegenheid 

om daad bij woord te voegen bij onze slogan “Broeiklas voor Talent”!  

Tijdens deze namiddag kunnen vrijwilligers een eigen uitgewerkte workshop geven aan een groepje 

van 2-3 kinderen. Het is een moment om talenten en passies te delen met anderen. Verder worden 

kinderen geprikkeld om op zoek te gaan naar hun eigen talenten en passies. Dit is mijn talent, wat is 

het jouwe?  

 

Doelen 
➢ Leren van nieuwe vaardigheden + bijhorende woordenschat actief gebruiken 

➢ Spreekkansen creëren 

➢ Talenten en passies leren kennen 

 

Tijdschema 

*Adres: Houtkaai 15 9300 Aalst 

 

Taak vrijwilligers 
Vrijwilligers kunnen tijdens deze zomerbroeiklassen een eigen uitgewerkte workshop geven aan een 

groepje van 2-3 kinderen. Dit is volledig naargelang jouw passie of talent. Er zijn tal van mogelijkheden: 

kookworkshop, breiworkshop, sjorworkshop, goocheltrucjes… noem maar op! Deze workshops 

worden afgestemd bij Anse, maar de volledige verantwoordelijkheid ligt bij de vrijwilliger zelf. We 

zouden graag een 8-tal workshops laten doorgaan. Wordt jij helemaal enthousiast van dit idee? 

Geprikkeld op zelf een workshop uit te werken? Neem contact op met Anse!  

 GEZOCHT: vrijwilligers die een workshop willen uitwerken! 

Heb je zin en tijd om een workshop uit te werken? Contacteer Anse en dan bekijken we dit samen 

verder! 

Indien er geen workshops doorgaan, zal er terug een gezelschapsspelnamiddag doorgaan.  

  

UUR WAT WAAR ROL VRIJWILLIGER 

14u00-14u15 Aanmelding kinderen Netwerk Aalst* Anse 
14u15-14u30 Afspraken + groepjes verdelen  Anse 
14u30-15u30 Workshops  Trekker 
15u30-15u45 Pauze met koekje en drankje  Ondersteunend 
15u45-17u00 Workshops  Trekker 
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STUDIEBEGELEIDING 

Concept 
Op maandag van 17u-18u organiseren we onze traditionele studiebegeleiding. De studiebegeleiding is 

gebaseerd op de feedback van de zorgcoördinator en vrijwilligers van Broeiklas vzw die doorheen het 

schooljaar is gegeven. Er wordt zoveel mogelijk 1-1 gewerkt. Uiteraard is dit sterk afhankelijk van het 

aantal ingeschreven kinderen en vrijwilligers. De studiebegeleiding gaat door op de volgende data: 6/7, 

13/7, 20/7, 17/8 en 24/8 

Welke oefenmogelijkheden zijn er? 

➢ Oefenbundels van de school, indien aanwezig. 

➢ Oefenblaadjes in Broeiklas  

➢ Vakantieoefenboeken (vb. Zonnestraal) 

➢ Online oefeningen (zie overzicht van Broeiklas) 

➢ Anse kan op voorhand op zoek gaan naar specifieke oefeningen voor de leerling. 

 

Doel 
➢ Remediëren en kennisoverdracht 

➢ Rijk taalaanbod aanbieden 

➢ Automatiseren van de zelfinstructiemethode van Meichenbaum (beertjesmethode) 

 

Taak vrijwilligers 
➢ Extra uitleg geven bij de vakken die moeilijk verlopen 

➢ Oefenbundels maken 

➢ Aandacht schenken aan de zelfinstructiemethode van Meichenbaum 

 

 


