
Samenwerking en wijkgericht
Heijsa Kwaliteitsmanagement, Organisatie & Advies heeft 

ervaring in het organiseren en coördineren van wijkgerichte 

vakantiescholen. Wijkgerichte vakantiescholen hebben veel 

voordelen voor de (sociale) ontwikkeling van kinderen. Zo 

komen ze in contact met leerlingen van andere scholen. Te-

gelijkertijd vindt er een duurzaam samenwerkingsverband 

plaats tussen verschillende scholen. 

Op een andere manier leren
De leerlingen krijgen een aangepast schoolrooster en gaan 

vaak op excursie in hun wijk. Zo kunnen ze bezoeken bren-

gen aan sportverenigingen, Playing for Succes en plekken 

in hun wijk waar ze wellicht nooit eerder zijn geweest. Het 

schoolse programma loopt synchroon met het buiten-

schoolse, zo kunnen ze de opgedane theorie gelijk in de 

praktijk brengen. Uit onderzoek van Heijsa blijkt tevens dat 

het excursie-aanbod een belangrijke rol speelt voor deel-

name van leerlingen.

Waarom Heijsa?
Heijsa doet wat ze zegt, en zegt wat ze doet. Heijsa com-

municeert duidelijk en regelmatig. Heijsa is creatief, integer, 

enthousiast en professioneel. Heijsa denkt ook aan details 

en aan volgend jaar. Heijsa vindt niet elk jaar opnieuw het 

wiel uit, dit ligt het jaar erop gewoon bij u in de kast. 

Wilt u meer weten over de aanpak van Heijsa 
Kwaliteitsmanagement, Organisatie & Advies? 
Neem dan vrijblijvend contact op met Gülay Heijns-Sayin 
06 16 118 544, g.sayin@heijsa.nl, www.heijsa.nl

Leerlingen van de wijkgerichte vakantiescholen 
in Beverwaard en IJsselmonde Noord hebben hun 

vakantieschool, georganiseerd door Heijsa, 
een dikke 9 gegeven.

Wat kan Heijsa 
Organisatie voor u 
betekenen?

Heijsa kan alle organisatorische en coördinerende werk uit 

handen nemen voor scholen en/of besturen. Heijsa kan 

alle betrokken partijen bijeenbrengen, overleggen voor-

zitten, workshops voor leerkrachten organiseren (bijvoor-

beeld voor het ontwikkelen van lesmateriaal), het proces 

bewaken, draaiboeken ontwikkelen, alle contacten leggen 

voor de excursies, leerkrachten in de vakantie begeleiden, 

het budget beheren, meedenken, eventuele fondsen aan-

schrijven, leerlingen en ouders werven, intakes verzorgen, 

voorlichting geven, evalueren, kortom, de hele vakantie-

school van A tot Z voor u organiseren en regelen.

Heijsa Organisatie 
vakantiescholen

In de schoolvakanties naar school gaan? 
Inmiddels is dit voor veel leerlingen best 
gewoon aan het worden in Rotterdam. 
In een andere schoolomgeving en in een 
ontspannen sfeer met taal en rekenen bezig 
zijn. In combinatie met excursies komt de 
lesstof meer tot leven en is de leeropbrengst 
groter. Veel scholen en leerkrachten zijn 
enthousiast over de scholen, maar wie moet 
het organiseren? Betekent dit nog meer 
taken en urenbelasting voor de scholen en 
leerkrachten? Dat hoeft niet. 
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