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Educatief verantwoord op ontdekkingstocht tijdens vakantie 
Voortvarende start Zomerschool JES Rijnland in Rijksmuseum Boerhaave 

 
JES Rijnland en Rijksmuseum Boerhaave trappen vandaag, maandag 3 augustus, de jaarlijkse 
Zomerschool af. De zomerschool is een educatief programma voor nieuwsgierige leerlingen uit groep 
6 en 7 van de basisschool, die in de zomervakantie graag iets extra´s willen leren.  
 
Dit jaar was er nog meer behoefte dan voorgaande jaren aan een zinvolle besteding van de 
zomervakantie. “Dat was al vroeg te merken aan de tientallen aanmeldingen,” aldus projectleider 
Zeynep Uslus van JES Rijnland. “We merken dat er dit jaar meer behoefte is aan een zinvolle besteding 
van de zomervakantie dan vorige jaren. Veel ouders en kinderen zijn op zoek naar een taalrijk 
programma om hun woordenschat een leuke, maar goede impuls te geven. De Zomerschool biedt hen 
volop kansen om te oefenen met debatteren, vloggen, film maken en onderzoek doen. Dat maakt dat 
de Zomerschool al jaren goed bezocht wordt.” 
 
Water: vriend of vijand? 
 
Twee weken van de Zomerschool staan in het teken van ‘water’. In de wetenschappelijke 
waterspeeltuin van het museum maken de kinderen spelenderwijs kennis met de principes uit de 
wetenschap en de techniek. Hoe werken waterraderen en hoe ‘schroef’ je water omhoog? Ook staan 
er verschillende proefjes op het programma in en rondom het museum. Na het volgen van het thema 
water kunnen de kinderen zich echte waterexperts noemen.  
 
Zomerschool 
 
Naast het thema ‘water’ leren de kinderen tijdens de Zomerschool ook over het thema ‘reclame’. De 
eerste en derde week vindt plaats in Rijksmuseum Boerhaave, verder vormt Museum De Lakenhal het 
decor van de Zomerschool. Ook woningbouwvereniging Portaal zet de deuren van Nieuwe Energie een 
aantal dagdelen open voor de kinderen. Het gehele programma is met de uiterste zorg samengesteld. 
Er is continu professionele begeleiding die voldoet aan de veilige coronamaatregelen die gelden voor 
groepsactiviteiten voor kinderen.  
 
Meer informatie is te vinden op www.rijksmuseumboerhaave.nl en www.jesrijnland.nl.   
 

 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vera Weterings-
van Dijk van Rijksmuseum Boerhaave, telefonisch via 071-7519955 of per e-mail en Zeynep Uslu van JES Rijnland, 
telefonisch via op 06-41528488 of per e-mail. Persbeelden zijn hier te downloaden. 
 
Rijksmuseum Boerhaave is Europees Museum van het Jaar. Hier ontdek je meer over de belangrijkste 
uitvindingen uit de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis. Het museum is recentelijk vernieuwd en biedt jong 
en oud een kijkje in de intrigerende wereld van wetenschap. 
 
Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland werkt vanuit de overtuiging dat kinderen en jongeren gelijke rechten 
hebben op kansen, in het onderwijs en in de samenleving. JES streeft ernaar deze kansen te vergroten door het 
aanbieden van preventieve, aanvullende en verrijkende programma’s voor kinderen, jongeren van 0-23 jaar en 
hun ouders. 
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