
2103 Samenvatting enquête naschools aanbod Brede School Het Zand 

Periode  

Najaar 2019 verspreidt onder ouders obs het Zand en Montessorischool Arcade. De leerlingen van de 

groepen 5 t/m 8 gingen de enquête op school invullen. 

Vraagstelling ouders: 

Brede School Het Zand organiseert activiteiten onder en na schooltijd. Wij willen graag weten of deze 

activiteiten aansluiten bij de wensen en behoeften van uw kinderen en u als ouder(s).  

Vraagstelling kinderen: 

Wij willen graag weten wat je allemaal doet na schooltijd. Zo kunnen we bekijken of de activiteiten 

van de Brede School passen bij wat jij leuk vindt om te doen.  

Belangrijkste reacties ouders 
Ingezonden 57, obs 26, arcade 31 samen 88 kinderen 

Bekendheid met de activiteiten: 42 via nieuwsbrief school 

Wensen naschools aanbod: 
Muziek (7x), onder andere ook uitdagend voor BB, kennismaking muziekinstrumenten  
Dans (10) oa voor groep 2, 6 of breakdance/hiphop, streetdance 
Sport (7) oa stoere sport ook na groep 2, zaalvoetbal behendigheid buiten, boksen 
Turnen (3) ook voor jongens 
Koken (3) 
Verder (1 of 2): toneel, zang, kunst/knutsel, zelfvertrouwen, huiswerkbegeleiding, techniek 
(vlog/3D), zwemmen, yoga, textiel 
Tip/wens: 
Betaalbaar, kwaliteit, ook al bekendmaken via consultatiebureau, prikkelend onder de aandacht  
Specifiek iets voor: meiden 12+, meer voor jongens 
 
Belangrijkste reacties kinderen 
Ingevuld 189:  164 ll obs, 25 ll Arcade. 93 jongens/96 meisjes. Vnl groep 6/7/8. U-pas 25 (13 %) 

Sport 

73% sport na schooltijd (145 ll lid van sportclub/56 sporten 3 keer per week) 

Wat zou je graag leren? ‘alles wat ik nog niet kan’  
Voornamelijk: rekenen en een andere taal maar ook: ‘tegen me zelf zeggen dat IK HET WEL GEWOON 
MOET DOEN! (want soms ben ik lui), Tiktok videos maken, split en spagaat’. 
Wat zou je nog graag willen doen?  
Veel sport en gamen maar ook: ‘gebarentaal, onder water zwemmen, chinees, blind typen, bij opa en 
oma slapen’ 
Sport 
Voetbal (8, maar ook toernooi of bezoek aan profclub), Paardrijden (9), Tennis (7), Zwemles (4), 
Dansen (4), Zwemles (4), Ballet (2), Turnen (2), Hockey (2), Basketbal (2), Trampoline (2), Judo, 
Worstelen, Skate, Klimmen, Kickboksen. 
En veel noemen er: spelen/spelletjes/buiten spelen. 
Kunst/Cultuur/Muziek 
Piano/keyboard (4), Koorkest, Musical,  Muziek (2), Raps maken. Gamen (12 (1 gameles)), Techniek 
(3), Tekenen/knutselen (3) Theater, Schrijven. 
Overig 
Bijles, Koken (6), Mensen helpen, leerlingenraad, Schaken (3, toernooi). 
 
 



Over de uitkomsten van de enquête 
Eenduidige uitkomsten uit de antwoorden destilleren is niet 1/2/3 eenvoudig temeer daar de 
vraagstelling niet altijd hetzelfde werd geïnterpreteerd en omdat, zoveel kinderen, zoveel wensen. 
 
Wat mee gedaan 
Het naschools aanbod heeft vanaf half maart 2020 tot nu te maken gehad met beperkingen in het 
kader van maatregelen ter beteugeling van het Covid-19 virus. 
Maar er zijn stappen gezet. 
Er is nauwere samenwerking met SportUtrecht om ook sportorganisaties uit de wijk te betrekken 
voor een laagdrempelige kennismakingsmogelijkheden (bv atlethiek,10 keer voor 5€ of judo of . . .) 
Er wordt op instuifbasis sport&spel op het kunstgrasveld aangeboden.  

In het aanbod heeft muziek en kunstaanbod door een professional gestaan. 

Een vraag waar we graag op in willen zetten is een kookactiviteit-aanbod. De clubjes van saartje 

hieromtrent zijn altijd goed verlopen, we willen professionalisering van het theateraanbod. 

Wat betreft opmerkingen ouders 

Kwaliteit: we zetten, indien ook financieel mogelijk, in op professionalisering van oa het 

theater/toneelaanbod. 

Betaalbaar: we hebben het cursusaanbod voor U-pas of vergelijkbaar op 5€ voor 8/10 keer gezet. 

Prikkelende omschrijving: in de nieuwsbrief brengen we een cursus vaker uitgebreid voor het 

voetlicht. 

Nog te onderzoeken: schaakaanbod (op de noodopvang was dit zeer gewild), turnen/gymnastiek, 

taal, gamen, huiswerkbegeleiding, ism bibliotheek leesclub (of anderszins 

lees/taalplezierondersteuning). 

Bovenstaande is vnl voor de leeftijd 4-12 jaar. Bij het uitzetten van bovenstaande enquête is toen 

ook gezegd dat we vervolgens ook de wensen/mogelijkheden voor de leeftijdsgroep 0-4 jaar en hun 

ouders willen onderzoeken. 

 


