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Hoofdstuk 0
Meerjarenbeleidsplan Brede Scholen Primair Onderwijs Utrecht 2018
Stedelijk Kader
Het stedelijk kader voor de Brede scholen is onderdeel van het Meerjarenbeleidsplan. Het beschrijft
welke uitgangspunten en kaders in Utrecht worden gehanteerd ten aanzien van alle Brede Scholen.
Deze uitgangspunten betreffen inhoud, communicatie, financiering, organisatie en overige praktische
zaken (b.v. accommodatiegebruik). Het stedelijk kader is opgesteld door de werkgroep Brede School
PO van de Utrechtse Onderwijsagenda 2010-2014. Het beoogt de kwalitatieve versterking van de
Utrechtse Brede Scholen en de afbakening van Brede Scholen ten opzichte van gewone scholen. Het
stedelijk kader wordt jaarlijks geactualiseerd.
0.1 Definitie van Brede Scholen in Utrecht (vastgesteld UOA augustus 2012)
De Utrechtse Brede School is een rijke pedagogische omgeving waarbinnen kinderen vanaf 0 tot en
met 12 jaar zich optimaal in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen. In netwerkverband werken
diverse partnerorganisaties samen vanuit een gedeelde visie en onder regie van het onderwijs.
Ingebed in de wijk biedt de Brede School toegankelijke voorzieningen waarbinnen een samenhangend
dagprogramma wordt aangeboden. Leidend daarin is het stimuleren van ouderbetrokkenheid/
partnerschap met ouders, een gedeelde pedagogische aanpak en brede talentontwikkeling, daarbij
oog hebbend voor (zorg)behoeften van kinderen.
Een Brede School kan bestaan uit één of meerdere scholen en één of meer partners op het terrein
van kinderopvang/buitenschoolse opvang, sociaal makelen, sport, cultuur, techniek en zorg. De Brede
School richt zich op alle kinderen, maar specifieke aandacht wordt gegeven aan kinderen en gezinnen
waar een risico is op onderwijs- en ontwikkelingsachterstanden Om de continuïteit van de Brede
School te waarborgen is bestuurlijk commitment, transparante financiering en helderheid over
huisvesting noodzakelijk.
0.2 Criteria Brede Scholen
Pedagogische basis:
 De Brede School hanteert een gedeelde visie en missie m.b.t. de taakstelling van optimale
brede schoolloopbaan (brede talentontwikkeling), sociale vaardigheden en persoonlijke
competenties, een doorgaande ontwikkelingslijn van 0-12 en ouderbetrokkenheid.
 De Brede School heeft deze gedeelde pedagogische visie - van management tot werkvloer vertaald in concrete doelen, activiteiten en gewenste resultaten.
Organisatorische basis:
 Het onderwijs heeft de regie en neemt de verantwoordelijkheid in de totstandkoming en het
functioneren van de Brede School.
 Schoolleider en management kernpartners zijn voorbereid op en bekwaam in hun
voortrekkersrol.
 Naast onderwijs en kinderopvang zijn andere disciplines zoals welzijnswerk, cultuur, zorg,
volksgezondheid en sport betrokken en verantwoordelijk. Na- of tussenschools aanbod is in
ieder geval onderdeel hiervan.
 De Brede School maakt zichtbaar hoe zij een warme overdracht m.b.t. de brede
schoolloopbaan en ontwikkelingslijn van kinderen tussen de betrokken partners vorm geeft.
De Brede School presenteert zich als één voorziening naar buiten toe.
 De Brede School is de spil in de wijk.
 De Brede school maakt haar meerwaarde zichtbaar en geeft aan welke resultaten zij wil
bereiken.
0.3 Ouderbetrokkenheid in de Brede School
Ouderbetrokkenheid is het geheel van houding en activiteiten van ouders dat aantoonbaar bijdraagt
aan een goede ontwikkeling (start), schoolloopbaan en sociaal maatschappelijk functioneren van het
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kind. Ouders en professionals hebben beide een evenwaardige rol in het ondersteunen van kinderen
ten behoeve van hun ontwikkeling thuis, op school en in de wijk.
Educatief partnerschap met ouders en ouderparticipatie worden soms door elkaar gebruikt. Onder
ouderparticipatie verstaan we in de Brede School het betrekken en actief deelnemen van de ouders
aan activiteiten zoals hulp op school of medezeggenschap. In tegenstelling tot ouderbetrokkenheid
heeft ouder-participatie geen (directe) invloed op de schoolloopbaan. Voor de uitwerking zie notitie
“Ouderbetrokkenheid in de brede school”. Deze is als bijlage 3 toegevoegd.
0.4 Communicatie
De Brede Scholen in de stad Utrecht werken vanuit dezelfde kernboodschap, maar kunnen in de
uitvoering variëren in het gebruik van middelen en strategie.
De geformuleerde kernboodschappen zijn
 De Brede School biedt kinderen optimale kansen om zich te ontwikkelen op hun talenten.
 De Brede School stimuleert een brede optimale en samenhangende ontwikkeling door
samenwerking en vergroot daarmee de kansen voor kinderen.
 De Brede School is het aanspreekpunt voor alle partners in de wijk in de verbinding tussen
binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten op het terrein van talentontwikkeling.
De stedelijke communicatie richt zich op communicatie tussen de Brede School en de van belang
zijnde partners op stedelijk niveau. Er is een website www.bredeschoolutrecht.nl met deelwebsites
voor iedere Brede School. De deelwebsites worden onder verantwoordelijkheid van de kernteams
gevuld en bijgehouden.
In ontwikkeling zijn social media, b.v. Facebook en Twitter. Per wijk wordt bekeken hoe bruikbaar
deze communicatiemiddelen zijn. De keuze voor communicatiemiddelen op wijkniveau en de invulling
van een communicatieplan per Brede School ligt bij het Kernteam. Stakeholders waar de
communicatie zich met name op richt zijn kinderen en ouders, bestuur en politiek, samenwerkingspartners, wijkpartners en Kernteams.
0.5 Financiering
0.5.1 Structurele middelen (jaarlijks beschikbaar, afhankelijk van rijks- en gemeentebeleid)
0.5.1.1 Combinatiefuncties
Het totaal aantal combinatiefuncties dat voor het onderwijs in Utrecht wordt ingezet heeft de omvang
van 36 fte. Dit is verdeeld over:
Combinatiefuncties Brede School Primair Onderwijs (9,8 fte)
Het betreft combinatiefuncties die worden ingezet voor een optimale samenwerking tussen school en
andere organisaties. Doel is te zorgen voor een aantrekkelijk programma van buitenschoolse
activiteiten en ouderbetrokkenheid dat aansluit bij het binnen-schoolprogramma. De criteria Brede
School zijn hierbij richtinggevend.
De Coördinatoren Brede School in het Primair Onderwijs worden gefinancierd uit de regeling voor
combinatiefunctionarissen. Dit is een regeling waarbij gemeente (60%) en rijk (40 %) ieder
meebetalen. Het rijk hanteert voor één fte combinatiefunctie een bedrag van max € 50.000. Daarvan
wordt per fte een bedrag van € 20.000 gecofinancierd. De gemeente financiert de rest.
De gemeente Utrecht rekent per fte coördinerende combinatiefunctie met een bedrag van max €
60.000. Het werkgeverschap van de coördinatoren Brede School en talentontwikkeling is sinds
augustus 2013 via de schoolbesturen geregeld.
Combinatiefuncties Sport en Cultuur (17 fte sport, 3 fte cultuur en 1 fte coördinatie Sport)
Dit zijn uitvoerende functies die gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld een sportvereniging, een culturele
instelling of een onderwijsorganisatie, waarbij de uitvoering in combinatie wordt gedaan op de
vereniging/instelling en op scholen of in de buurt. Voor deze combinatiefuncties is een beleidsregel
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geldig die loopt van 1 januari 2017 tot 1 augustus 2018. Er vindt tijdig overleg plaats over welke
uitvoerende (sport- en cultuur)activiteiten er in welke Brede School gewenst zijn, zodat de vraag van
de Brede School een goede match heeft met het aanbod. Voor deze combinatiefuncties wordt per fte
gerekend met een budget van € 45.000 Als de activiteiten door een bevoegd leerkracht worden
uitgevoerd, wordt gerekend met € 50.000.
Combinatiefuncties in het VO
Hiernaast wordt nog 5,2 fte CF ingezet in het VO, met name op VMBO scholen.
0.5.1.2 Activiteitenbudget talentontwikkeling op (Brede) scholen met meer dan 15 %
gewichtenleerlingen
Voor de verdeling van het budget voor combinatiefuncties en activiteitenbudget wordt gewerkt met de
BELEIDSREGEL ONDERWIJS UTRECHT 2018 Goed onderwijs voor elk kind. In de beleidsregel
worden de eisen, voorwaarden, monitoring en verantwoording van het budget vastgelegd. Deze
beleidsregel is te vinden op www.utrecht.nl/subsidies
0.5.1.3 Budget voor stadsbrede Brede schoolontwikkeling, organisatie, activiteiten en
communicatie
In overleg met de schoolbesturen/penvoerders wordt bepaald waar dit budget aan wordt besteed. Dit
kan bijvoorbeeld benut voor de website, de professionalisering op onderdelen van Brede Schooltaken,
onderzoek, de versterking van de kwaliteit en de organisatie van stadsbrede bijeenkomsten over
relevante thema’s.
0.5.2 Tijdelijke en incidentele middelen
Soms zijn extra middelen beschikbaar voor de aanpak van sociale problematiek en versterking van
leefbaarheid in de wijken. Dit geldt bijvoorbeeld in 2018 voor de versnellingsaanpak in Overvecht.
Deze middelen worden in overleg met MO Onderwijs vanuit het wijkbureau toegekend aan de
betrokken organisaties.
0.6 Monitoring en rapportage
Gekoppeld aan de subsidieaanvraag en de toekenning van de subsidie worden afspraken gemaakt
over monitoring en rapportage. Deze worden in de beschikking vermeld. Landelijk wordt onder leiding
van het Mulier instituut éénmaal per twee jaar gemonitord op de inzet van de combinatiefuncties. In
2016 en 2017 wordt er een groot landelijk evaluatieonderzoek uitgevoerd, zowel kwantitatief als
kwalitatief. De resultaten hiervan zullen meewegen voor besluiten over toekenning van budgetten voor
de periode vanaf 2019. Hiernaast is er een jaarlijkse monitoring van BMC, in opdracht van de VNG,
met name om inzicht te krijgen in de omvang van de inzet combinatiefuncties per gemeente.
0.7 Organisatie
0.7.1 Actoren en betrokkenen binnen Utrecht
Gemeente, schoolbesturen en andere bij het onderwijs betrokken partners waaronder de
kinderopvang werken samen binnen de UOA (Utrechtse Onderwijs Agenda), waarvan de Brede
Schoolontwikkeling deel uitmaakt. Het platform UOA werkt op basis van een vierjarig visiedocument
‘Utrecht daagt je uit!’ dat een looptijd kent van 2014-2018. Meer informatie over de UOA is te vinden
op de website: http://www.kijkoponderwijs.nl/utrechtse-onderwijs-agenda/
Omdat de subsidie alleen nog kan worden aangevraagd door schoolbesturen, en in de meeste Brede
Scholen verschillende scholen van verschillende denominaties samenwerken, wordt in Utrecht
gewerkt met penvoerders. De penvoerder is (de medewerker van) het schoolbestuur dat de subsidie
voor de hele Brede School aanvraagt en verantwoordt. Deze onderhoudt de contacten met de
betreffende Brede Scholen en is eerste aanspreekpunt op bestuursniveau voor de (brede school)coördinator. Het penvoerderschap is verdeeld over de drie grote PO schoolbesturen PCOU, KSU en
SPO.
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De coördinatoren van de verschillende Brede Scholen kennen een regulier overleg, waarin ook
vertegenwoordigers van de gemeente en schoolbesturen aanwezig zijn. Dit overleg heeft als doel het
wederzijds informeren en afstemmen, en heeft geen formele status.
Schematisch is bovenstaande als volgt weer te geven:
Organisatiestructuur CF

Rijk/VWS

Culturele
Zaken

Gemeente

Onderwijs
UOA

Monitor
BMC i.o. VNG
Mulier Inst.

Sport &
Samenleving

Schoolbesturen
Penvoerders
Brede School
Kernteam
BSO/ZORG/VG
BScoördinator

Sport- en
Culturele
organisaties

Scholen
Teams
Leerlingen

0.7.2 Organisatie binnen de Brede School
Elke Brede School geeft zelf vorm aan zijn eigen, interne organisatie, binnen de kaders van de criteria
benoemd onder 1.2. De criteria die met name van invloed zijn op de organisatie zijn:
 Het onderwijs heeft de regie en neemt de verantwoordelijkheid in de totstandkoming en het
functioneren van de Brede School.
 Schoolleiders en management van de kernpartners zijn voorbereid op en bekwaam in hun
voortrekkersrol.
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 Naast onderwijs en kinderopvang zijn andere disciplines zoals welzijnswerk, cultuur, zorg,
volksgezondheid en sport betrokken en verantwoordelijk. Na- of tussenschools aanbod is in ieder
geval onderdeel hiervan.
In de Brede Scholen wordt gewerkt met een kernteam, waarin alle samenwerkingspartners zijn
vertegenwoordigd. Het kernteam besluit over het programma en de inzet van de middelen, en stuurt
de (brede school)coördinator aan.
0.8 Functieomschrijving Brede school coördinatoren
Er zijn twee functieprofielen, één voor de algemeen coördinator en één voor de coördinator
talentontwikkeling. Beide profielen worden toegepast bij de inschaling van coördinatoren die in dienst
zijn bij de schoolbesturen, en zijn een richtlijn bij het maken van afspraken over het tarief van de
inhuur van externen.
De functieprofielen dienen als uitgangspunt voor de concrete afspraken die de kernteams maken over
de inzet van de (brede school)coördinatoren.
0.9 Accommodatie/gebruik ruimte voor Brede Schoolactiviteiten
Brede Scholen maken voor activiteiten gebruik van diverse ruimtes. Als dit ruimtes zijn van een
school, b.v. schoollokalen of ouderlokalen, dan hoeft hiervoor geen bijdrage te worden betaald.
Gebruik van sportvoorzieningen (hallen en gymzalen) en welzijnsaccommodaties of delen van
multifunctionele voorzieningen/kinderclusters die niet bij onderwijs horen, worden via de regels van de
eigenaar, Maatschappelijk Vastgoed van de gemeente, verhuurd. Per accommodatie is er een sociaal
beheerder die een gebruikersrooster opstelt. Deze sociaal beheerder werkt bij een van de
organisaties voor sociaal makelaarschap.
Er zijn drie verschillende tariefgroepen:
A:
0 % van het tarief voor ruimtegebruik buurtgroepen (laagdrempelig, door en voor bewoners)
B:
35 % van het tarief voor ruimtegebruik maatschappelijk georiënteerd
C:
100 % van het tarief voor commercieel, niet wijkgebonden en kostendekkend
De tarieven zijn afhankelijk van het aantal m2 dat in de ruimte beschikbaar is.
0.10 Verzekeringen
Ervan uitgaand dat elke school een eigen (aansprakelijkheids)verzekering heeft en dat binnen de
verzekeringspolis geen restricties/afbakeningen zijn op figuurlijk en letterlijk gebied waarin de
verzekerden zich bewegen, zijn die (aansprakelijkheids)verzekeringen ook in brede schoolverband
van toepassing.
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1.

Brede School

1.1
Definitie Brede School PO in Utrecht
De Utrechtse Brede School is een rijke pedagogische omgeving waarbinnen kinderen vanaf 0 tot en
met 12 jaar zich optimaal in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen. In netwerkverband werken
diverse partnerorganisaties samen vanuit een gedeelde visie en onder regie van het onderwijs.
Ingebed in de wijk biedt de Brede School toegankelijke voorzieningen waarbinnen een samenhangend
dagprogramma wordt aangeboden. Het stimuleren van ouderbetrokkenheid en brede talentontwikkeling, daarbij oog hebbend voor (zorg)behoeften van kinderen, is leidend.
1.2
Criteria van de Utrechtse Brede Scholen
Bij het schrijven van het meerjarenplan brede school zijn de bindende criteria van de Utrechtse Brede
Scholen mede een leidraad. Ze zijn onderdeel van het format. Hieronder staan ze voor de
overzichtelijkheid onder elkaar genoemd met een verwijzing in welke hoofdstukken zij zijn terug te
vinden. Bij de hoofdstukken staat weer een verwijzing naar de desbetreffende criteria.
BINDENDE CRITERIA
Pedagogische basis

Toelichting

Te vinden in
hoofdstuk

1. De Brede School hanteert
een gedeelde visie en
missie m.b.t. de taakstelling
van optimale brede
schoolloopbaan (brede
talentontwikkeling), sociale
vaardigheden en
persoonlijke competenties,
en een doorgaande
ontwikkelingslijn van 0-12
en ouderbetrokkenheid

In het voor- en naschoolse aanbod van de Brede
School worden doelen op het gebied van brede
talentontwikkeling en sociale vaardigheden
geformuleerd, welke aansluiten op de kerndoelen
onderwijs. In het projectplan zijn de doelen SMART
geformuleerd.
Ouderbetrokkenheid: heldere visie en doelen m.b.t.
de ouderbetrokkenheid: de samenwerking met
ouders/verzorgers in relatie tot de invulling van de
opvoedingsondersteuning, onderwijsondersteunend
gedrag en invulling en gebruik van ouderlokalen.

2.Visie

2. De Brede School heeft
een gedeelde pedagogische
visie t.a.v. de leeftijd 0-12
jaar en heeft deze – van
management tot werkvloer vertaald in concrete doelen,
activiteiten en gewenste
resultaten.
Organisatorische basis
3. Het onderwijs heeft de
regie en neemt de
verantwoordelijkheid in de
totstandkoming en het
functioneren van de Brede
School.
4. Schoolleider en
management kernpartners
zijn voorbereid op en
bekwaam in hun
voortrekkersrol

Pedagogische visie: hierbij doelen we op een
overkoepelende pedagogische visie (geen
onderwijskundig concept): hoe benaderen we
kinderen en ouders, hoe gaan we met elkaar om?
Een voorbeeld van een pedagogische visie is de
vreedzame school/vreedzame wijk.

6.Doelen
(Activiteitenplan)

In netwerkverband werken diverse
partnerorganisaties samen vanuit een gedeelde
visie en onder regie van het onderwijs.

4.Interne
Analyse

Een kernteam Brede school met vertegenwoordigers
van de betrokken kernpartners bepaalt de structuur
van de overleggen. Er worden heldere afspraken
gemaakt over verantwoordelijkheden en
bevoegdheden welke worden vastgelegd in een
convenant ( zie ook V)

4.Interne
Analyse
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5.Evaluatie
6.Doelen
(Activiteitenplan)

5. Naast onderwijs en
kinderopvang zijn andere
disciplines zoals
welzijnswerk, cultuur, zorg,
GG en GD en sport
betrokken en
verantwoordelijk. Naschools
aanbod is in ieder geval
onderdeel hiervan.
6. De Brede School maakt
zichtbaar hoe zij een warme
overdracht m.b.t. de brede
schoolloopbaan en
ontwikkelingslijn van
kinderen tussen de
betrokken partners vorm
geeft.
7. De Brede School
presenteert zich als één
voorziening naar buiten toe.
8. De Brede School is de
spil in de wijk

9. De brede School maakt
haar meerwaarde zichtbaar
en geeft aan welke
resultaten zij wil bereiken

De Brede School sluit een convenant met een of
meer partners waarbij duidelijk wordt gemaakt wat
en waar de partners inhoudelijk bijdragen aan het
totale aanbod. Er is sprake van een samenhangend
vraaggericht aanbod, mede gericht op doorstroming
naar regulier vrije tijdsaanbod op gebied van sport,
kunst en cultuur.

4.Interne
Analyse

Dit kan een individuele overdracht van een
individueel kind betreffen of van “risicoleerlingen”,
maar ook overdracht tussen verschillende partners
gericht op doorgaande lijn van ontwikkeling van
kinderen. Hoe is de overdracht geregeld, hoe wordt
dit afgestemd met samenwerkingspartners en
ouders. Welke informatie wordt overgedragen.

4.Interne
Analyse

Bijvoorbeeld door gezamenlijk communicatieplan,
jaarplan, folder waarin alle scholen zich presenteren,
infromatieavond voor jonge ouders.
Te denken valt aan: rol van de Brede School in de
wijk en positionering in het netwerk, openstelling
gebouw voor ouders of andere partners, bredere
invulling ouderlokalen en de keuze voor een
wijkgericht doel naar aanleiding van de wijkanalyse
en de vertaling hiervan in het werkplan
Wat onderscheidt een brede school van een
'gewone' school. Wat biedt een brede school meer
en wat willen we 'meer' bereiken qua doelen

4.Interne
Analyse

6.Doelen
(Activiteitenplan)

3.Omgevingsanalyse

5.Evaluatie
6.Doelen
(Activiteitenplan)

1.3
Samenwerkingspartners
Noteer in onderstaande tabel de samenwerkingspartners waar uw brede school deel van uitmaakt, de
namen van de partnerorganisaties, de verantwoordelijken en wat de functie van de partner(s) is. In dit
onderdeel wordt het samenwerkingsverband van de Brede school uiteengezet. Ook zijn de namen van
de partners, de verantwoordelijken en de rol van de partners toegevoegd in de tabel op de volgende
bladzijde.
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Organisatie Naam Functie/rol Brede School Overvecht
Mattheusschool: KSU

Maarten Goossens

Directeur

Marcusschool: KSU

Kristie de Jong

Directeur

Johannesschool: KSU

Karin Keyser

Directeur

St Maartenschool: KSU

Elsbeth Kwant

Directeur

De Schakel: PCOU

Margot Reukers

Directeur/portefeuillehouder

Op Dreef: PCOU

Bas de Koning

Directeur

de Joannes XXIII: SOZKO

Ronald Koopman

Directeur/portefeuillehouder

Gagel, Spoorzicht, Watertoren,
Klopvaart: SPOU

Nelleke Brouwer/ Marije
Wassenaar

Directeur/portefeuillehouder

Cleophasschool: SOZKO

Frans van Noorden

Directeur/portefeuillehouder

Kinderopvang Ludens

Maaike Lems

Gebiedsmanager Overvecht

Utrechts Centrum voor de Kunsten

Annelies van den Berg

Wijk coördinator Noord

Spelenderwijs Utrecht

Managers Overvecht

Wijk&co

Wilma Francken/ Danielle
van Mierop
Klare Stock

Brede School Overvecht

Derk Marseille

Algemeen coördinator

Brede School Overvecht

Petra Jongerius

Brede School Overvecht

Harmen van der Woude

Coördinator vreedzame wijk en
ouderbetrokkenheid
Coördinator talentontwikkeling
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Sociaal makelaar

2.
Missie en Ambitie
In dit onderdeel worden de missie, de visie en de kernwaarden verteld. Deze onderdelen geven aan
waar wij voor staan, waar wij voor gaan en wat ons DNA is.
2.1 Missie
De Brede School Overvecht is een samenwerking tussen vele partners rondom verschillende
inhouden en thema's, met een duidelijke structuur, waarin de verantwoordelijkheden helder
beschreven staan.
De Brede School Overvecht bestaat, vanuit de gedeelde visie en intensieve samenwerking, uit een
aanbod van activiteiten op het gebied van talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en vreedzame
school/wijk.
2.2 Visie
Brede School Overvecht werkt aan de best mogelijke toekomstkansen van ieder kind van 0 – 12 jaar
in de wijk. Om dat te bereiken werken de Brede School partners onderling samen en stemmen hun
doelen en activiteiten, in doorgaande ontwikkelingslijnen, op elkaar af. Hierdoor versterken de
vaardigheden van de kinderen op verschillende terreinen (sociaal emotioneel, cognitief, fysiek en
creatief) en op verschillende momenten (binnen school en buiten school).
Samen met ouders motiveert de Brede School de kinderen. De ouders volgen, stimuleren en
ondersteunen hun kinderen in hun brede ontwikkeling, in het onderwijs en ook daarbuiten.
2.3 Kernwaarden
Kernwaarden zijn Aandacht, Samen, Ontwikkelen
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3.

Omgevingsanalyse

De Brede School maakt integraal onderdeel uit van de lokale samenleving; de buurt, de wijk, het
stadsdeel. In dit onderdeel zijn dan ook alle relevante zaken van de omgeving beschreven. Dit is
zoveel mogelijk gedaan aan de hand van concrete getallen en percentages ten opzichte van de
gemeente Utrecht en/of andere, vergelijkbare wijken in andere gemeenten.
1

3.1
De samenstelling van de wijk
Het aantal inwoners van Overvecht is het laatste jaar gestegen en zal de komende jaren nog verder
toenemen. Op 1 januari 2017 telt Overvecht 34.253 inwoners. Ten opzichte van 2004 steeg de
bevolking met 10,3%. In de stad Utrecht was er sprake van een stijging van 27%. De bevolking van
Overvecht zal nog stijgen met 10,9% tot 2025, zo is de prognose. Overvecht telt dan naar verwachting
37.978 inwoners. Dat is 3725 inwoners meer dan nu.
Aantal inwoners naar leeftijdsgroep
In Overvecht wonen relatief veel kinderen tot 18 jaar en vooral veel ouderen, in vergelijking tot de
Utrecht als geheel. Het aantal kinderen tot 4 jaar is 1.979, terwijl 5.389 kinderen de basisschoolleeftijd
hebben. Afbeelding 1 geeft een overzicht van de leeftijdsverdeling in Overvecht per 1-1-2017. In de
linkerkolom staan de aantallen per leeftijdsgroep. In de rechterkolommen worden de aandelen per
leeftijdsgroep vergeleken met de stad Utrecht.
Afbeelding 1: Leeftijdsopbouw per 1-1-2017
% per leeftijdsgroep
Absoluut aantal

voor wijk en stad
Overvecht

Wijk Overvecht

Utrecht

0 - 3 jaar

1.979

0 - 3 jaar

5,8

5,3

4 - 11 jaar

3.285

4 - 11 jaar

9,6

9,1

12 - 17 jaar

2.104

12 - 17 jaar

6,1

5,6

18 - 26 jaar

5.288

18 - 26 jaar

15,4

18,0

27 - 34 jaar

5.088

27 - 34 jaar

14,9

16,2

35 - 44 jaar

4.408

35 - 44 jaar

12,9

14,8

45 - 54 jaar

4.055

45 - 54 jaar

11,8

12,2

55 - 64 jaar

3.113

55 - 64 jaar

9,1

8,5

65-plus jaar

4.933

65-plus jaar

14,4

10,2

100,0

100,0

Totaal

34.253

Totaal

Herkomst van inwoners
De volgende tabel (afbeelding 2) geeft een overzicht van de herkomst van de bewoners van
Overvecht. Op 1 januari wonen in de wijk 14.526 mensen van Nederlandse herkomst. Dat is 42,4%
van het totaal. Ter vergelijking, het percentage voor Utrecht is 66,2%.
Bijna een kwart van de inwoners van Overvecht is Marokkaans, dat ligt ver boven het gemiddelde van
Utrecht. Ook wonen er relatief veel mensen met een Turkse of andere niet-westerse afkomst in
Overvecht.

1

Bron: https://utrecht.buurtmonitor.nl/
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Afbeelding 2: Herkomst per 1-1-2017
% per herkomstgroep
Absoluut aantal

voor wijk en stad
Overvecht

Wijk Overvecht

Utrecht

Nederlands

14.526

Nederlands

42,4

66,2

Marokkaans

8.151

Marokkaans

23,8

8,8

Turks

3.001

Turks

8,8

4,0

Surinaams/Antilliaans

1.582

Surinaams/Antilliaans

4,6

3,1

overige niet-westers

3.641

overige niet-westers

10,6

6,7

overig westers

3.352

overig westers

9,8

11,2

100,0

100,0

Totaal

34.253

Totaal

Samenstelling van huishoudens
In Overvecht wonen relatief veel eenoudergezinnen; 10% van de huishoudens is een eenoudergezin,
terwijl dit stedelijk 5,7% is. Afbeelding 3 geeft een overzicht van de samenstelling van de
huishoudens. In de linkerkolom staan weer de aantallen per huishoudens-groep. In de rechter
kolommen wordt het aandeel van deze groepen gepresenteerd en vergeleken met de stad.
Afbeelding 3: Huishoudens per 1-1-2017
% per huishoudensgroep
Absoluut aantal

voor wijk en stad
Overvecht

Wijk Overvecht

Utrecht

alleenstaand

8.497

alleenstaand

50,5

52,5

met kind(eren)

3.311

met kind(eren)

19,7

20,5

zonder kind

3.169

zonder kind

18,8

20,4

eenoudergezin

1.679

eenoudergezin

10,0

5,7

overig

183

overig

1,1

0,9

Totaal

16.839

Totaal

100,0

100,0

Ontwikkelingen in de wijk
2
De Wijkwijzer 2017 geeft een weergave van ontwikkelingen in de wijk Overvecht. Helaas zijn deze in
Overvecht nog altijd minder gunstig dan in andere wijken van Utrecht. Er lijkt voor veel Utrechters een
einde gekomen aan de economische crisis. Dat geldt veel minder voor de inwoners van Overvecht. Zij
springen er op veel vlakken in ongunstige zin uit. Op vrijwel alle vlakken zijn veel inwoners van
Overvecht kwetsbaar te noemen.
Overvecht heeft het hoogste aandeel huishoudens met een bijstandsuitkering: ruim 18%. Dit is bijna
drie keer het stedelijke aandeel (6,5%). Dit percentage stijgt nog elk jaar; in 2012 betrof het nog 15,1%
van de inwoners. Van de Overvechters geeft 14% aan niet goed rond te kunnen komen, stedelijk is
dat 6%. In 2016 heeft iets meer dan de helft van de inwoners van Overevcht (51%) betaald werk,
stedelijk is dat ruim tweederde (68%). Het aandeel niet-werkende werkzoekende jongeren (onder 27
jaar) is twee keer zo hoog als het stedelijk gemiddelde (9,3% versus 4,4%). Dat geldt ook voor het
percentage volwassenen dat op zoek is naar werk.
2

https://utrecht.buurtmonitor.nl/dashboard/
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In 2016 denkt 13% van de Utrechters dat hun eigen buurt in de komende jaren slechter zal worden.
Grote uitschieter naar beneden is Overvecht, daar denkt ruim eenderde van de inwoners (37%) dat de
buurt er de komende jaren op achteruit zal gaan. Bijna een derde van de inwoners van Overvecht zegt
niet gehecht te zijn aan de eigen buurt, dat is erg veel. Ter vergelijing; voor Utrecht geldt dat nog niet
voor 10% van de inwoners. De afgelopen vier jaar is het beeld dat Overvechters over hun wijk hebben
helaas achteruit gegaan. Met name rommel en afval op straat is voor veel mensen een bron van
ergenis. Er is meer ervaren ergenis van hondenpoep en stank- en geluidsoverlast van verkeer dan in
de rest van de stad. Men is daarentegen wel tevreden over de bereikbaarheid per auto en over de
(gratis) parkeergelegenheid.
De sociale cohesie voor de stad als geheel is de laatste jaren gelijk gebleven, maar dat geldt niet voor
Overvecht. Daar is de sociale cohesie gedaald van 4,8 naar 4,5. De staat van de openbare ruimte
krijgt een 6,0 in Overvecht. Dat ligt lager dan de 6,6 de stad krijgt. In Overvecht is bijna een derde van
de inwoners (32%) tevreden met de verkeersveiligheid in de wijk, stedelijk ligt dat percetage op 41%.
Bovendien is de tevredenheid daarover de laaste jaren behoorlijk gedaald, met 14% in vier jaar. Meer
dan de helft van de Overvechters (54%) voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt, tegenover een
derde van de Utrechters gemiddeld. Ook het percentage inwoners dat aangeeft wel eens last te
hebben van jongeren op straat is in Overvecht het hoogste van alle wijken, namelijk 45%. Het aantal
woninginbraken en geweldsdelicenten is de laatste jaren in de hele stad en ook in Overvecht gedaald.
In Overvecht liggen beiden net iets boven het stedelijk gemiddelde.
Positief is dat veel Overvechters actief zijn in de buurt om leefbaarheid en veiligheid te verbeteren; 29
van de 100 inwoners geeft aan hieraan het laatste jaar een bijdrage te hebben geleverd. Dat is iets
meer dan het stedelijk gemiddelde van 28% en veel meer dan het aantal actieve inwoners in de meer
welvarende buurten Oost en Binnenstad (nog geen kwart van de bewoners). Ruim een derde van de
Overvechters was in 2016 actief als vrijwilliger en driekwart zegt zich verantwoordelijk te voelen voor
de buurt. Ook blijken er in Overvecht heel veel buurtinitatieven van betrokken bewoners te zijn; op het
terrein van vrije tijdsbesteding voor kinderen, huiswerkbegeleiding en ook taal- en religieuze
activiteiten (arabische les en koranlessen). Momenteel brengt de Brede School (in het kader van de
Versnelling) initiatieven in de wijk in kaart, specifiek in relatie tot Vreedzaam. De resultaten van deze
monitoring zijn eind 2017 bekend.
In het kader van de Versnelling zijn recentelijk cijfers over de Gezonde Wijk -een van de programma’s
van de Versnelling- gepubliceerd. Daarin zijn enkele positieve ontwikkelingen te melden. Het aandeel
kinderen dat voldoet aan de beweegnorm is gestegen van 66% in schooljaar 2013-2014 naar ruim
driekwart (78%) in schooljaar 2015-2016. Deze stijging is veel sterker dan in heel Utrecht te zien is.
Het aandeel kinderen dat ongezonde tussendoortjes meeneemt naar school is gedaald en veel lager
dan het stedelijk gemiddelde. Het dagelijks fruit eten is gestegen van 59% tot 62%. Voor beiden geldt
dat Overvecht hierin veel beter scoort dan Utrecht als geheel. We kunnen constateren dat jarenlange
gezamenlijke inspanningen op dit terrein zich vertalen in resulaat!
Overige informatie is afkomstig uit eerdere onderzoeken: Bijna één van de drie (29%) van de inwoners
van Overvecht geeft in 2016 aan aan geen goede gezondheid te hebben. Dit percentage is al een
aantal jaar min of meer gelijk. Ook het persoonlijk welbevinden in Overvecht bleef de laatste jaren
stabiel en heeft de streefwaarde nog niet behaald. Uit de laatste gezondheidsmonitor blijkt dat
eenzaamheid een groot probleem is in Overvecht; 19% voelt zich wel eens sociaal geisoleerd. Dat is
ruim twee keer zo veel als het stedelijk gemiddelde. Ook overgewicht bij met name Turkse kinderen
blijft een aandachtspunt.
Leren en opgroeien: in Overvecht stroomt 35,7% van de leerlingen door naar HAVO of VWO. Dat is
het laagste percentage van alle wijken en het percentage is nog iets afgenomen de laatste jaren. Voor
de hele stad geldt dat iets meer dan de helft van de leerlingen (52,5%) doorstroomt naar deze
onderwijstypen. In Overvecht heeft 85,7% van de jongeren tussen 17 en 22 jaar een startkwalifiactie,
3
in Utrecht is dat 93,4%. .
3

Bron: https://utrecht.buurtmonitor.nl//jive?presel_code=p635828401541398939
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Meer dan de helft van de ouders uit Overevcht (56%) heeft de afgelopen maanden advoes of hulp
gevraagd over de opvoeding, aan vrienden, buren of de jeugdgezondheidszorg. Net zoals in de hele
stad is er een toename te zien van het aandeel ouders dat advies of hulp heeft gevraagd. Echter
vergeleken met de stad vragen minder ouders advies of hulp. Ouders hebben minder vragen, weten
de wegen niet te vinden of hebben dit in het onderzoek niet gemeldt.
3.2
Andere aanbieders
De Brede School werkt met verschillende organisaties samen. Naast de samenwerkingspartners
(Spelenderwijs Utrecht, UCK, Wijk & co en Ludens) zijn dat:
- Stichting Vreedzaam
- Alliantie in het kader van de Versnelling (El Amal, St JoU, JGZ, Spelenderwijs, Wijk&co)
- Sportverenigingen: Phoenix atletiek, voetbalvereniging DSO en vv De dreef, korfbal, Synergo,
EUJJS judovereniging, Taekwon-Do IN NAE DO KWAN, PM-dance.
- Harten voor Sport
- Wijkbureau Overvecht en Echt Overvecht
- De bibliotheek Overvecht (Ouderbetrokkenheid en Vreedzame wijk)
- Politie (convenant Vreedzame wijk)
- JGZ (Gewoon opvoeden, kerngroep Vreedzame wijk, Jongeren Op Gezond Gewicht)
- Stichting JoU (doorgaande lijn, vreedzame wijk)
- Trajectum college (idem)
- MuziekRoute (Talentontwikkeling en Overvecht muziekwijk)
- El Amal
- IJsclub Siberia
- Stichting Utrecht Natuurlijk (natuureducatie)
- Zwembad de Kwakel (Vreedzame wijk)
3.3
De inrichting van de wijk
Overvecht is een groene, ruim opgezette wijk met brede wegen, gebouwd in de jaren zestig. De
woningvoorraad bestaat grotendeels uit hoogbouw (76% is van 3½- tot 10-hoog). Van de woningen is
78% corporatiebezit. Bijna driekwart is een sociale huurwoning, tegenover 20% koopwoningen. Dit
aandeel stijgt wel, aangezien de neiuw opgeleverde woningen op het oude ziekenhuis-terrein
koopwoningen betreffen. Momenteel worden er nog meer (koop)woningen gebouwd. De woningen zijn
over het algemeen ruim en betaalbaar voor mensen met lagere inkomens. Over de kwaliteit van de
woningen zijn de bewoners meestal positief, maar bijna een kwart is daarover ontevreden. De
mogelijkheid om binnen Overvecht wooncarrière te maken is gering door de eenzijdige woningvoorraad, alhoewel dit met de bouw van nieuwe (koop-)woningen wel iets veranderd is. Op termijn
bedreigt een uitstroom van sociaal-economisch sterkere inwoners ook het voorzieningenniveau in de
wijk.
De buitenruimte in Overvecht wordt ervaren als een kwaliteit; groen en ruim, met parken van formaat,
te weten park de Gagel, park de Watertoren, park Vechtzoom en het Noorderpark. Aan de andere
kant is de buitenruimte ook een zwakte van de wijk; een beperkte kwaliteit in onderhoud, gebrek aan
menselijke maat, weinig herkenningspunten. De eentonigheid is zo sterk dat men gemakkelijk
verdwaalt. Overecht heeft veel speelgelegenheid; twee speeltuinen en een scala aan openbare
speelterreinen en speelvijvers. Er zijn mogelijkheden om te (gezamenlijk) tuinieren en er worden op dit
gebied veel initiatieven ondernomen. De Voedseltuin bij stadsboerderij Gagelsteede heeft onlangs de
Rabobank Stimuleringsprijs gewonnen (http://www.voedseltuinovervecht.nl/)
Overvecht kent veel en goede voorzieningen op het gebied van sport, scholen, welzijnsvoorzieningen,
winkels en de markt, openbaar vervoer, speeltuinen in twee parken en een stadsboerderij. Er is een
NS-station en sportvoorzieningen op stedelijk niveau waaronder een ijsbaan en een Health Center. Na
het centrum van Utrecht is het Winkelcentrum Overvecht het meest in trek bij het Utrechtse winkelend
publiek. De parkeergelegenheid is goed, evenals de ligging ten opzichte van het centrum en de
verbindingen naar andere steden.
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3.4

Toekomstige ontwikkelingen
Zie ook criterium 8
Landelijke, politieke, economische, stedelijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn
op de Brede School;
de landelijke en stedelijke ontwikkelingen rondom Brede Scholen
de inzet van gelden vanuit de Versnelling de de besluitvorming binnen de alliantie Opvoeden
en opgroeien
ontwikkelingen rondom veiligheid, radicalisering en polarisatie in de stad en specifiek
Overvecht
huisvesting van vluchtelingen in Overvecht
ontwikkeling Integrale Kind Centra (ICK)
ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in relatie tot de vreedzame wijk en school
verantwoordelijkheid voor voorbereiding en uitvoering van beleid verschuift van
gemeente naar schoolbesturen
bezuinigingen als gevolg van economische crises en andere ontwikkelingen
(nieuwe) wetgeving en beleid in het sociale domein gericht op inzet van eigen kracht van
mensen zoals de Participatiewet en WMO
de kanteling binnen welzijn met een verschuiving van aanbod naar vraaggericht werken en
van organisatie van activiteiten naar empowerment, verbinding en activering (coaching) van
mensen.
mogelijke samenwerking en afstemming met buurteams
Toelichting bij deze ontwikkelingen, voor zover van toepassing:
(Nood)opvang van vluchtelingen
Vanwege het afnemend aantal vluchtelingen is het niet langer nodig om de opvang voor vluchtelingen
aan de Einsteindreef op het beoogde niveau in te richten. Er zijn nu woningen gerealiseerd voor
studenten en vluchtelingen. Met de bedoeling dat de studenten initiatieven voor de buurt en voor
vluchtelingen organiseren. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk welke groepen vluchtelingen aan
de Einsteindreef gaan wonen, wellicht gaat het (ook) om gezinnen met kinderen. Deze ontwikkelingen
kunnen van grote invloed zijn op de basisscholen in Overvecht. Als het gaat om tijdelijke opvang, dan
zullen de kinderen waarschijnlijk eerst naar de taalschool Mozaïek in Ondiep gaan. Zijn zij op de
taalschool voldoende ‘klaargestoomd’, dan gaan ze naar het regulier basisonderwijs. Het is niet
duidelijk of en zo ja hoeveel vluchtelingenkinderen uiteindelijk naar een Voorschool of basisschool in
Overvecht gaan. Zeker is dat de Brede School met deze thematiek te maken gaat krijgen en dat nu
nog onvoldoende duidelijk is wat de gevolgen voor kinderen, ouders, (voor-)scholen en de wijk zal
zijn. De Brede School onderhoudt daarover nauw contact met de betrokken afdeling van de gemeente
om zo in te kunnen spelen op de ontwikkelingen.
Toekomstig leerlingenaantal:
De bevolking van Overvecht zal stijgen met 10,9% tot 2025 en telt dan volgens de meest recente
prognose 37.978 37.888 inwoners. Het leerlingenaantallen van alle basisschoollocaties in Overvecht
zal stijgen tot 2531 in 2020 volgens het rapport Leerlingenprognoses 2015-2019 van de afdeling
Bestuursinformatie van de gemeente Utrecht.
Een aanzienlijk deel van de kinderen dat woont in Overvecht, gaat in een andere wijk naar school. Het
gaat in schooljaar 2016-2017 om 813 leerlingen, dat is 27,8% van het aantal kinderen in de
basisschoolleeftijd dat woont in Overvecht. Dit percentage stijgt nog elk jaar; enkele jaren geleden
was het nog geen kwart. Om deze beweging tegen te gaan is de Brede School begonnen met een
promotiecampagne. Meer daarover in hoofdsruk 4.7 Communicatie.
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Extra financiering voor Overvecht; de Versnelling en WAP
In Overvecht (en Kanaleneiland) is voor 2017-2018 nog subsidie beschikbaar vanuit de
Wijkactieprogramma’s (WAP-subsidie). Door het Bewonersplatform is aangegeven dat afbouw van
deze ondersteuning niet wenselijk is. Overvecht is volgens hen een atypische wijk waar het op eigen
kracht vooruit komen voor veel inwoners (nog te) hoog gegrepen is. Deze bevinding werd
ondersteund door diverse partijen in de wijk en het College heeft daarop besloten om middels het
programma Versnelling Overvecht de komende jaren extra geld beschikbaar te stellen. De Versnelling
bestaat gedurende drie jaar uit een programma op vijf gebieden (waaronder Opvoeden en opgroeien),
waarvoor het college de komende drie jaren 10 miljoen euro vrijmaakt. Inmiddels zijn verschillende
initiatieven, verenigd in de Alliantie Opgroeien en opvoeden van start gegaan.
Vanuit de Brede school gaat het om vier initiatieven:
- Verteltheater “waar ik wooon is het oorlog” voor de bovenbouw
- Muziekbeleving voor peuters en hun ouders
- Monitoring Vreedzaam in Overvecht
- Training Vreedzaam voor leerkachten rondom diversiteit en polarisatie
De initiatieven voor 2018 en daarna zijn nu nog niet bekend.
Nieuwe schoolgebouwen en ouderlokalen
Op dit moment hebben bijna alle basisscholen een nieuw schoolgebouw, dat voldoet aan alle eisen en
wensen die passen bij de school. Nog in dit jaar zullen de laaste gebouwen worden opgeleverd; OBO
Spoorzicht verhuisd dit najaar en het gezamenlijke gebouw van OBO Klopvaart en de Johannesschool
is ook voor het einde van het kalenderjaar gereed, zo is de planning. De St Maartensschool voor
speciaal basisonderwijs is als enige schoolgebouw nog in oude staat gelaten. Voor het moment
voldoet dit gebouw nog aan de wensen. Een aantal scholen heeft een apart ouderlokaal, dat ook
andere functies voor de wijk heeft of gaat krijgen.
Situatie als alle scholen in hun nieuwe gebouw gevestigd zijn:
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Locaties

Naam locatie

1
2
3
4
5

Cluster Gagel
Noord
De Schakel
De Vlindertuin
Marcus
Cluster Ibis

6
7
8

Wezerdreef
Neckardreef
Op Dreef

9

Cluster
Spoorzicht
St Maartenschool

10
Totaal:

VVElokalen
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Soort gebouw

Scholen

MFA

Johannes/ OBO
Klopvaart
De Schakel
diversen
Marcus
OBO De Gagel
Mattheus
OBO Watertoren
ste
Joannes XX1113
Op Dreef

schoolgebouw
kinderboerderij
schoolgebouw
MFA
schoolgebouw
Schoolgebouw
schoolgebouw
MFA
schoolgebouw

OBO Spoorzicht
Cleophas
St Maartenschool
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* Ouderlokaal op eigen initiatief, niet door de gemeente gefinancierd
3.5
Top drie kansen en bedreigingen
Uit de omgevingsanalyse zijn de belangrijkste drie kansen en bedreigingen geformuleerd.
Kansen
1) Er is een groot samenwerkingsverband met een goede basis voor innovaties
2) Openheid voor nog meer samenwerking en zoeken naar verbindingen in de wijk
3) Kwaliteit van de uitvoering op niveau houden, genereert uitstraling en (financiële)
middelen.
Bedreigingen
1) Eigen (onderwijs) prestaties zijn leidend, waardoor interne gerichtheid kan ontstaan
2) Druk op bestaande (professionele netwerken) om de huidige goede samenwerking in
stand te houden (veel nieuwe partners in de wijk met nieuwe opdracht)
3) Bezuinigingen op welzijn en cultuursubsidies en brede school middelen (o.a. WAP)
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Ouderlokalen
1
1*
1*
1
1
1
1
1

8

4.

Interne analyse

In deze interne analyse is een beeld van de huidige situatie van de Brede School uiteengezet.
De Brede School Overvecht bestaat momenteel uit 12 scholen en vier partnerorganisaties te weten
UCK, Wijk & Co, Spelenderwijs Utrecht en Ludens. Als enige in Utrecht en voor zover bekend ook
daarbuiten maakt een school voor speciaal basisonderwijs (St.Maarten-school) deel uit van de Brede
School. De reden dat het Kernteam heeft besloten akkoord te gaan met het verzoek tot toetreding
door de schoolleider van de St Maartenschool is dat ruim ¾ van de leerlingen van deze school
afkomstig is uit Overvecht. In augustus 2016 is dit voornemen bekrachtigd door de afdeling onderwijs
van de gemeente Utrecht.
De Brede School Overvecht verenigt zich in het Kernteam. Hierin hebben alle partners zitting met 1
afgevaardigde. Voor de scholen is dat de schoolleider/directeur, voor de partners een medewerker
met beslissingsbevoegdheid. Een algemeen coördinator wordt toegevoegd aan het Kernteam. Ook de
twee inhoudelijk coördinatoren (dit zijn de uitvoerend combinatie-functionarissen) hebben zitting in het
Kernteam. In totaal bestaat het Kernteam uit 17 personen en komt 6 tot 7 keer per schooljaar bijeen
volgens een vooraf opgesteld en kenbaar gemaakt rooster. Vanuit het Kernteam worden de
inhoudelijke thema’s talentontwikkeling, vreedzame wijk en ouderbetrokkenheid aangestuurd. Op
afroep kunnen externen worden uitgenodigd. De thema’s die niet in het Brede School concept zijn
opgenomen, maar wel in deze context van belang zijn en binnen het Kernteam regelmatige
afstemming vergen zijn o.a veiligheid en ontwikkelingen in de wijk (radicalisering en polarisatie), sport
en gezonde leefstijl, kunst en cultuureducatie (bijv. de MuziekRoute), het werven van leerlingen voor
Overvechtse basisscholen en de Brede School Academie.
De drie inhoudelijke thema’s Talentontwikkeling, Vreedzame Wijk en Ouderbetrokkenheid worden
aangestuurd vanuit drie actieteams. Een actieteam is een ontwikkelgroep, een aanjager van nieuw
beleid. In ieder actieteam zit een portefeuillehouder, dit is een directeur vanuit het Kernteam, een
inhoudelijk coördinator en afgevaardigde(n) van de partners of derden, als leden. De actieteams zijn
slapend, dat wil zeggen dat deze bijeen komen indien nodig. In het voorjaar 2017 is besloten om drie
maal per schooljaar een themavergadering rondom een van de pijlers te organiseren, waarin het
Kernteam de gelegenheid heeft om uitgebried stil te staan bij inhoud, evaluatie en voortgang van de
pijler. Deze themavergaderingen worden voorbereidt door de betrefffende actieteams. De inhoudelijke
ontwikkelingen van de thema's worden daarnaast ook besproken in het schoolcontactpersonenoverleg. Dit overleg wordt begeleid door de inhoudelijke coördinator. Het gaat hierbij voornamelijk om
informatie-uitwisseling.
4.1

Organisatiestructuur en organogram
Zie ook criteria 3, 4, 5 en 7

Het Kernteam
Rol en verantwoordelijkheden:
De leden van het Kernteam zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het succes van de Brede School
Overvecht. Zij zijn en fungeren als opdrachtgever voor de algemeen coördinator; zij bepalen de koers
en nemen initiatieven. Zij laten zich goed informeren door de algemeen en de inhoudelijke
coördinatoren. Het Kernteam neemt besluiten, waarbij gestreefd wordt naar consensus. Indien er
geen consensus behaald wordt, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen van de
leden van het Kernteam. Als het besluit locatie-afhankelijk is, krijgt iedere locatie een stem.
De leden zijn verantwoordelijk voor de financiën voor de Brede School, voor het activiteitenaanbod. Zij
streven naar mandatering vanuit hun eigen bestuur. Zij ontwikkelen zich tot een ‘lerend netwerk’. In
een lerend netwerk wisselen de deelnemers, vanuit een gezamenlijke interesse voor een kennis- en
werkgebied, doelbewust kennis en ervaringen uit. Zo ontwikkelen ze nieuwe inzichten, oplossingen of
werkwijzen. Vanuit hun midden worden vier directeuren als portefeuillehouders gekozen, voor iedere
pijler (speerpunt) één en daarnaast een portefeillehouder met als aandachtspunt de MuziekRoute.
Taken:
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1. De leden van het Kernteam nemen actief deel aan de Kernteam-overleggen;
2. bij verhindering sturen ze een vervanger, die ook beslissingsbevoegdheid heeft;
3. zij leveren input voor de agenda van de Kernteam-overleggen en voor de Nieuwsbrief die drie maal
per jaar verschijnt;
4. zij wisselen uit en leveren relevante informatie aan, aan elkaar en aan de algemeen coördinator;
5. zij hebben aandacht voor het monitoren van het totaal programma, voor nieuwe ontwikkelingen en
voor de inhoudelijk thema’s;
6. zij vertalen de beleidsinitiatieven naar hun eigen werkomgeving/school;
7. zij keuren het jaarplan, de subsidieaanvragen (WAP en MJB) en de evaluatie goed.
Tijdsinvestering:
Het Kernteam vergadert 6 tot 7 keer per jaar. De vertaling naar de eigen werkomgeving valt binnen de
reguliere taken van de directeur.
De algemeen coördinator
Rol en verantwoordelijkheden:
De algemeen coördinator ondersteunt de realisatie van Brede School Overvecht. Hij stuurt de
samenwerking tussen de verschillende partijen aan, hij heeft daarin een verbindende rol. Hij
informeert en adviseert het Kernteam. Hij is en handelt als opdrachtnemer van het Kernteam en legt
op inhoud verantwoording af aan het Kernteam. Hij is aangesteld bij een schoolbestuur en legt
financieel en rand-voorwaardelijk verantwoording af aan de penvoerder van de werkgroep Brede
Scholen Utrecht, het bestuur SPOU. Hij is verantwoordelijk voor (financieel) inzicht en overzicht.
Taken:
1. De algemeen coördinator plant de Kernteam overleggen, stelt de agenda op, bewaakt het proces
en zit de vergaderingen voor;
2. hij maakt het jaarplan, werkplannen, subsidieaanvragen en de evaluatie, na input van de
inhoudelijke coördinatoren en portefeuillehouders;
3. hij participeert in het stedelijke coördinatoren netwerk, verzamelt en verspreidt deze informatie
onder het Kernteam;
4. hij stelt de jaaragenda op met hierin overlegmomenten en thema’s.
Tijdsinvestering: 0,4 fte
De inhoudelijk coördinator
Rol en verantwoordelijkheden:
De inhoudelijk coördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Hij stuurt de
samenwerking in het actieteam aan. Hij is inhoudelijk aanspreekpunt voor scholen en partners. Hij
overlegt met de portefeuillehouder en de algemeen coördinator. Hij is aangesteld bij een
schoolbestuur of een andere organisatie en legt daar verantwoording af. Tevens legt hij
verantwoording af aan het Kernteam.
Taken:
1. Hij plant de actieteamvergaderingen, hij bepaalt de agenda en zit de vergaderingen voor;
2. hij doet voorstellen en zorgt voor de programmering;
3. hij overlegt met de algemeen coördinator;
4. hij overlegt met de portefeuillehouder;
5. hij coördineert en voert de plannen uit;
6. hij onderhoudt contacten met scholen, partners, aanbieders van activiteiten (voor TO) en ouders
(voor OB);
7. hij plant inhoudelijke bijeenkomsten met derden, afgestemd op de behoefte.
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Tijdsinvestering:
0.4 fte voor talentontwikkeling, 0,2 fte voor ouderbetrokkenheid en 0,2 fte voor de ontwikkeling van de
relatie tussen de Brede School en de Vreedzame school en Vreedzame wijk.
De portefeuillehouder van een thema
Rol en verantwoordelijkheden:
De portefeuillehouder van een thema is mede verantwoordelijk voor het welslagen van (het
programma van) de portefeuille, de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij het Kernteam. Hij is
sparringpartner van de inhoudelijk coördinator en is lid van het actieteam. Hij communiceert tussen
Kernteam en actieteam en communiceert met de algemeen coördinator. Hij is op het proces
aanspreekpunt voor scholen en partners.
Taken:
1. Hij overlegt met de uitvoerend cf-er (inhoudelijk coördinator);
2. hij neemt, indien nodig, actief deel aan de actieteamvergaderingen;
3. hij brengt voorstellen van het kernteam in, in het actieteam en vice versa;
4. hij levert mede input aan het jaarplan t.a.v. de verantwoordelijke portefeuille.
Tijdsinvestering:
Het actieteam vergadert 1 keer per kwartaal of op afroep. Er vindt regelmatig overleg plaats met de
inhoudelijk coördinator.
De leden van het actieteam
Rol en verantwoordelijkheden:
De leden van het actieteam zijn voorgedragen door het Kernteam. Zij ondersteunen de uitvoerende
combinatiefunctionaris (inhoudelijk coördinator) in het opstellen van het programma en zijn mede
verantwoordelijk voor het proces en het welslagen van het programma.
Taken:
1. Zij nemen, actief deel aan de actieteamvergaderingen;
2. zij voeren (desgewenst) uit.
De schoolcontactpersonen
Rol en verantwoordelijkheden:
Iedere school heeft voor ieder van de drie thema's een schoolcontactpersoon. Zij zijn de mensen die
zorgen voor het breed uitdragen binnen hun schoolteam van de informatie betreffende het thema en
voorzien de inhoudelijk coördinator van lokale informatie.
Taken:
1. Zij nemen deel aan het schoolcontactpersonen overleg.
Het organigram van de Brede School:
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Er is een convenant getekend tussen de kernpartners van de Brede school in mei 2013 (zie foto):
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4.2

Gebouw
Zie ook criteria 7 en 8
De Brede School Overvecht is een netwerkorganisatie en heeft geen eigen gebouw tot haar
beschikking. De coördinatoren maken gebruik van een kantoorruimte in een van de basisscholen
(OBO De Gagel). De vergaderingen van het Kernteam vinden op wisselende locaties plaats. Alle
uitvoerende activiteiten vinden plaats in de wijk; op scholen, in bijenkorven (sportvelden) en in
buurthuizen of de Stefanus.
Er zijn geen formele afspraken gemaakt over het gebruik van ruimtes. Met name rondom het gebruik
van bijvoorbeeld de ouderlokalen zal er helderheid moeten komen over het gebruik na schooltijd. Nu
is de situatie dat scholen, wanneer het leerlingenaantal toeneemt, een eerder als ouderlokaal ingericht
ruimte weer in gebruik nemen als leslokaal. Voor ouders wordt dan elders in de school naar ruimte
gezocht.
4.3

Personeel
Zie ook criteria 4 en 6
Vanuit het onderwijs leveren alle directeuren een bijdrage als deelnemer van het Kernteam. Zij
vormen de schakel tussen Kernteam en schoolteam. Zij doen dit vanuit reguliere directie-uren. Op
elke school is er een contactpersoon voor de drie pijlers (speerpunten)Talentontwikkeling,
Ouderbetrokkenheid en de Vreedzame wijk die vanuit taakuren inzet leveren. De bijdrage vanuit de
partners voor deelname aan het Kernteam wordt niet extra gefinancierd, vindt dus plaats vanuit eigen
reguliere uren. Vanuit talentontwikkeling zijn er drie combinatiefunctionarissen werkzaam bij het UCK
actief in de wijk. Daarnaast zijn via Harten voor Sport verschillende sport-cf-ers werkzaam.
Er is een algemeen coördinator en er zijn twee uitvoerende combinatiefunctionarissen (inhoudelijke
coördinatoren) die in opdracht van het Kernteam werken. Daarnaast zijn er nog twee ondersteunende
personeelsleden ten behoeve van administratie en financien verbonden aan de Brede School. De
schoolleiders en leidinggevenden van de kernpartners zijn overtuigd van het belang van de Brede
school in de wijk. De vorm die zij kiezen om hun betrokkenheid vorm te geven wisselt per
kernteamdeelnemer. Veel hangt samen met de ontwikkelingen binnen de eigen interne organisatie en
de mate van aandacht en prioriteit die dat vraagt.
4.4
Leerlingen
Het aantal leerlingen dat naar de basisscholen in Overvecht gaat, het aantal gewichtleerlingen en het
toegekende budget voor 2018.
scholen

obs Overvecht (alle
locaties
Marcus, Mattheus
ste
Joannes 23
Cleophas
Op Dreef
Schakel
Johannes
St Maarten
Totalen:

Lln totaal

651
479
228
244
189
252
180
110
2333

Aantal
gewichts
leerlingen

286
219
80
12
90
84
42
38
851

Se-score

46 %
46 %
35 %
5%
48 %
33 %
23%
38%

De teldatum is 1-10-2016. En de budgetten zijn voor 2018.
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Coordinatie
t.o.
Cf alg & act
budget
79.337
60.741
24.461
24.240
23.292
28.737
22.682
13.024
276.514

4.5

Doorgaande lijnen
Zie ook criterium 6
In Overvecht werken 11 van de 12 scholen met het programma van de Vreedzame school. En werken
alle scholen samen in de Vreedzame wijk aanpak. Ook alle peutercentra van Spelenderwijs en de
kinderopvang van Ludens hebben het Vreedzame school-programma geïntegreerd in hun werkwijze.
Hiermee is een doorgaande lijn gerealiseerd t.a.v. pedagogisch handelen.
De koppeling van binnen schools en buitenschools leren wordt gemaakt binnen de talentontwikkeling
door vanuit de kerndoelen te bepalen waar extra aandacht nodig is. Zo is bijvoorbeeld gekozen voor
theater omdat kinderen daarmee leren voor een groep te staan, zichtbaar te zijn en hun gevoelens te
uiten, wat aansluit bij het Vreedzame doel, kinderen hun stem te laten horen en zich gezien te voelen.
De overdracht van voorschool naar basisschool is formeel geregeld middels een overdrachtsformulier.
Overdracht naar de buitenschoolse opvang is niet formeel geregeld.
4.6

Ouders
Zie ook criterium 7
Ouderbetrokkenheid bij de Brede School uit zich door betrokkenheid bij de verschillende pijlers
(speerpunten) van de Brede School. De Brede School als netwerkorganisatie, de samenhang tussen
diverse onderdelen en de zichtbaarheid in de wijk vraagt om permanente aandacht.
Ouderbeleid
In Overvecht wordt al een aantal jaren gewerkt aan ouderbetrokkenheid. Er is in 2012 een raamplan
geschreven waarbij de gelijkwaardige, wederkerige relatie tussen school en ouders wordt benadrukt.
Ook wordt onderscheid gemaakt tussen ouderparticipatie en betrokkenheid. Op de meeste scholen
wordt vooral ingezet op participatie van ouders, zoals de Ouderraad die zich inzet voor hand en spandiensten in school of formele participatie via de medezeggenschap (MR). Inmiddels is op alle scholen
het inzicht dat het vooral gaat om educatief partnerschap, waarbij het doel is ouders toe te rusten
zodat zij hun kinderen kunnen ondersteunen bij hun brede ontwikkeling. Enkele scholen werken met
een stuurgroep of klankbordgroep van ouders. Dit zal zich in de komende jaren verder ontwikkelen.
Op de meeste scholen vinden regelmatig ouderinlopen plaats. Na een aantal jaren bemoeienis hierbij
door de Brede School hebben wij besloten dat dit niet langer primair binnen het taakgebied van de
Brede school valt en we het daarom bij de scholen zelf laten. Inzet het komend schooljaar zal vooral
gericht zijn op het ouders binden op wijkniveau (school-overstijgend). Streven daarbij is dat ouders
eigen kennis en ervaring overdragen op andere ouders.
De Ouderparticipatieladdder, die ervan uitgaat dat ouders zich op verschillende treden kunnen
bevinden en daarom niet allemaal dezelfde wensen en behoeften hebben, is daarbij richtinggevend. Al
eerder is naar voren is gekomen dat met de huidige inzet en middelen niet alle ouders worden bereikt
en dat de manier van communiceren tussen school en ouders niet éénduidig kan zijn voor alle ouders.
Er zijn diverse instrumenten om ouders te bereiken, zoals ook blijkt uit de Ouderparticipatieladder, die
is opgenomen in het Jaarplan 2017-2018 van de Brede School Overvecht.
Didactisch partnerschap
Voor scholen gaat het daarbij in eerste instantie om betrokkenheid bij de leerprestaties van de
kinderen. Met name onderwijsondersteunend gedrag thuis stimuleren is van belang. Ouderkind-lessen
zijn hier een voorbeeld van. Ouders komen in de klas, horen wat kinderen leren en krijgen tips voor
ondersteuning thuis. Ook het LOGO programma met de oudercursus dat op de OBO locaties wordt
uitgevoerd is een voorbeeld, evenals afstemmingsgesprekken tussen school en ouders of met
kinderen. Hoe scholen vorm geven aan didactisch partnerschap bepalen ze zelf.
Pedagogisch partnerschap; Vreedzame school en wijk
Een goed pedagogisch klimaat in de school, thuis en op straat, is het doel van de Vreedzame school
en wijk. Ouders nog meer informeren en toerusten hun pedagogische rol te pakken die hierbij aansluit
is een opgave voor de komende jaren. Tot nu toe werd hier aandacht in besteed door ouders te
informeren over de Vreedzame school, het aanbieden van workshops voor ouders (niet op alle
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scholen) en cursussen Vreedzaam schoolplein, waarmee de verbinding van school naar wijk wordt
gemaakt doordat ouders verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor een veilig speelklimaat.
De komende periode zal er nog meer aandacht besteed worden aan het betrekken van ouders door
met hen in gesprek te gaan over hun eigen wensen en mogelijkheden t.a.v. hun bijdrage aan de
vreedzame school en wijkontwikkeling. Dit heeft de vorm van een stuurgroep c.q. klankbordgroep op
verschillende scholen (de OBO-locaties, De Schakel, Marcusschool). Deze ouderstuurgroepen
worden in sommige gevallen begeleidt door externe organisaties zoals El Amal.
Talentontwikkeling en ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid bij de talentontwikkeling kenmerkte zich de afgelopen jaren vooral door het
informeren van ouders over het belang van brede talentontwikkeling, hen informeren over het aanbod
onder en na school en de relatie daarvan bij de kerndoelen van het onderwijs. Ook worden ouders
altijd uitgenodigd bij de afsluitingen aan het einde van de drie activiteiten-periodes. Het succes en
resultaat daarvan is wisselend en hangt af van meerdere factoren. Sommige aanbieders van
activiteiten vinden het lastig om de ouder-kindles vorm en inhoud te geven. Het is soms moelijk om
ouders, met name van bovenbouw-kinderen, te motiveren om te komen. Ook de kinderen zelf uit de
hoogste groepen stellen niet altijd prijs op aanwezigheid van ouders. Deze zaken hebben het
afgelopen jaar veel aandacht gekregen; er heeft een onderzoek onder aanbieders en schoolcoordinatoren plaatsgevonden naar de mogelijkheden om een goede ouder-kindles aan te bieden. De
resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd op 6 april 2017 tijdens een studiemiddag voor
aanbieders, schoolcoordinatoren en andere geinteresseerden. Tijdens verschillende werkvomen is dit
onderwerp aan bod geweest en hebben de aanwezigen kennis en ervaringen uitgewisseld. Van deze
studie-middag is een filmverslag gemaakt, zodat de opbrengst ook later nog bekeken en gedeeld kan
worden.
De toeleiding vanuit het aanbod richting verenigingen blijft lastig, o.a. omdat ouders daarbij een
bepalende rol spelen. Zij moeten die deelname immers financieren, kinderen halen en brengen etc.
Dit vraagt komend schooljaar onze aandacht. Een opstap in deze richting is de clustering van
naschoolse activiteiten op scholen, waarbij kinderen van verschillende scholen gezamenlijk naar een
activiteit gaan. De inzet van ouders is hierbij van belang, omdat zij -meer dan tot nu toe het geval wasverantwoordelijk zijn voor het ophalen van hun kind van een andere locatie dan de eigen school.
De MuziekRoute is een samenwerking tussen het UCK, de Brede School, TivoliVredenburg en het
Rosa Ensemble. De MuziekRoute is bedoeld om kinderen op een creatieve manier in aanraking te
laten komen met muziek. En dan vooral het zelf maken, ontdekken, bedenken en ervaren van muziek.
De MuziekRoute bestaat sinds 2011 en begon op zes scholen. Inmiddels doen alle scholen en bijna
alle groepen mee. Alle kinderen krijgen zangles en de kinderen van groep 5 krijgen les op een
instrument. In maart zijn presentaties in het Stefanus cultuurhuis, waarbij ouders worden uitgenodigd
om te komen kijken. Een maal per drie jaar is een grootse afsluiting in Tivoli/Vredenburg. Het aantal
ouders dat uitvoeringen in TivoliVredenburg bezoekt blijft achter bij onze wens. De locatie lijkt voor
veel ouders helaas te ver weg te zijn. Meer informatie over de MuziekRoute is te vinden op de website
http://www.muziekroute.nl/
4.7

Communicatie
Zie ook criterium 7
Communicatie heeft het afgelopen jaar veel aandacht gekregen van het Kernteam; eerder genomen
initiatieven zullen in het schooljaar 2017-2018 worden voorgezet en uitgevoerd. Deze aandacht is
deels ingeven door de resulaten van een onderzoek in opdracht van de Wijkraad Overvecht in 2014,
waaruit bleek dat in schooljaar 2013-2014 bij een kwart van de kinderen in de basisschoolleeftijd uit
Overvecht in een andere wijk naar school gaat. Dit was voor ons aanleiding voor nader onderzoek en
de start van een camapgane om leerlingen te werven.
Inmiddels is het percentage verder gestegen naar 27,7% het afgelopen schooljaar (in totaal 813
leerlingen, dat zijn twee grote basisscholen!) en weten we iets meer over -de keuzes van- ouders
hieromtrent. Het zijn vooral hoger opgeleidde ouders van zowel allochtone als autochtone afkomst die
kiezen voor een school in Voordorp, Tuindorp, de Binnenstad of een school op religieuze of
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levensbeschouwelijke grondslag, zoals de islamitische basisschool (189 kinderen uit Overvecht), een
Montessorischool, Vrije school etc. Als Brede School hebben we gezamenlijk een brochure
uitgebracht waarin alle scholen en kernpartners zich presenteren en wij laten zien wat de Brede
School allemaal te bieden heeft. Daarnaast is er een scholenwaaier, bedoeld voor professionals om
het gesprek met ouders over de -aanstaande- schoolkeuze te voeren. Vanaf dit schooljaar zullen twee
keer per jaar informatieavonden voor ouders van jonge kinderen worden georganiseerd. De eerste is
gepland voor dinsdag 10 oktober in OBO De Gagel/Mattheusschool. Ouders worden via verschillende
kanalen (Consultatiebureau, peutercentra en kinderdagverblijven, Wijkbureau, buurthuizen, Stefanus,
de bibliotheek) hiervoor uitgenodhgd. Ook hebben we tijdens het Voorleesfestival in park de Gagel dat
op 2 juli plaats vond flyers uitgedeeld. Doel van de leerlingencampagne is om ouders te overrreden
om een school in Overvecht te bezoeken voor een kennismakingsgesprek. Wij streven naar 10%
meer bezoeken in schooljaar 2017-2018.
We maken zoveel als mogelijk gebruik van lokale media zoals U in de wijk en Dreefnieuws. Ook
worden er regelmatig filmpjes gemaakt. Bijvoorbeeld over het optreden in TivoliVredenburg van
kinderen die aan de MuziekRoute hebben meegedaan. Tijdens het Voorleesfestival heeft de Brede
School zich middels een kraam gepresenteerd als samenwerkingsverband van alle basisscholen in
Overvecht. Hiervoor zijn de scholenbrochure, de scholenwaaier en de flyer over de informatieavond
op 10 oktober ingezet.
De website van de Brede School Overvecht wordt gebruikt als communicatiemiddel naar organisaties,
professionals, scholen en ouders. Deze wordt zeer regelmatig bijgewerkt. De website wordt op
verschillende plaatsen onder de aandacht gebracht, zoals op visitekaartjes, onderaan e-mails en de
nieuwsbrief die enkele keren per jaar verschijnt. Na het verschijnen van de Nieuwsbrief stijgt het
aantal bezoeken aan de website, blijkt uit het verleden. Door in een begeleidende mail naar de
website te verwijzen en de Nieuwbrief op de website te plaatsen wordt de nieuwsgierigheid geprikkeld.
Ook is het afgelopen schooljaar op verzoek van o.a. kinderen een website ontwikkeld rondom het
Vreedzame wijk thema wijkmediatie; www.wijkmediatoren-overvecht.nl
In 2017-2018 zullen wij meer aandacht besteden aan de website van de Brede school, zoals ook
beschreven staat in het Communicatieplan Brede School Overvecht. Dit Communicatieplan,
opgesteld in schooljaar 2016-2017, is in het Kernteam geevalueerd en vervolgens aangepast aan het
nieuwe schooljaar 2017-2018. Dit plan is als bijlage 2 toegevoegd.
4.8 Top drie van sterkten en zwakten
Uit de interne analyse zijn de drie belangrijkste sterkten en zwakten geformuleerd.
De Brede school is een instrument voor het stimuleren van samenwerking in de wijk. De verbinding
vanuit school naar de wijk staat centraal. Er is daarom een nauwe relatie tussen de kansen en
bedreigingen in de omgeving en de sterkten en zwakten in de eigen organisatie.
Sterkten:
1) Er is een groot samenwerkingsverband dat als Kernteam al jarenlang, structureel bij elkaar komt.
2) Er is openheid voor nog meer samenwerking en zoeken naar verbindingen in de wijk
3) Kwaliteit van de uitvoering op niveau houden door heldere keuzes te maken in wat je gezamenlijk
aanpakt. Onze ervaring is dat hiermee uitstraling, effect en (financiële) middelen wordt gegenereerd.
Zwakten:
1) Eigen (onderwijs) prestaties zijn leidend, waardoor interne gerichtheid kan ontstaan
2) Druk op bestaande (professionele netwerken) om de huidige goede samenwerking in stand te
houden (veel nieuwe partners in de wijk met nieuwe opdracht)
3) Bezuinigingen op welzijn en cultuursubsidies en afnemende WAP-gelden.
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Hoofdstuk 5 Meerjarenbeleidsplan / Evaluatie
Voortgangsrapportage Subsidie combinatiefuncties en activiteiten talentontwikkeling Brede
Scholen januari tot juli 2017
Naam en contactgegevens coördinator of aanspreekpunt voor organisatie talentontwikkeling
Naam: Harmen van der Woude
Emailadres: h.woude@bredeschoolovervecht.nl
telefoon: 06-51843829
Activiteiten periode januari tot juli 2017
In Overvecht worden activiteiten in carrouselvorm in drie periodes aangeboden, een voor de
Kerstvakantie en twee blokken tussen januari en juni. Daarom wordt het aantal leerlingen dat heeft
deelgenomen ook in twee bijgaande overzichten gepresenteerd. Het betreft deelname op alle 12
basisscholen.
Activiteiten en bijeenkomsten:
Naam activiteit talentontwikkeling
Zang en bewegen.

Judo
Beeldende vorming
Theater
Circus
Theater
Media
Aanbod sport uitgevoerd door Harten
voor Sport; judo, voetbal, dans, korfbal,
teakwondo, worstelen.

Aantal
deelnemers
Zie
bijgaande
overzichten

Groep/bouw

Aantal
bijeenkomsten
1 en 2
33 groepen x
10 lessen .
4 x 9 lessen
3 en 4
4 x 9 lessen
3 en 4
4x10 lessen
5 en 6
4x10 lessen
5 en 6
4x10lesseen
7 en 8
4x10lessen
7 en 8
2 lessen
Groepen 3 t/m onder
8
schooltijd

e

Binnen-of
buitenschools
Binnen
schools
Buitenschools
Buitenschools
Buitenschools
Buitenschools
Buitenschools
buitenschools
buurtsportclub
8 lessen per
sport
e

Bijgaande overzichen op de volgende bladzijden betreffen de 2 (januari t/m maart) en de 3 (april t/m
juni) periode. De overzichten van Harten voor Sport zijn apart opgenomen. Harten voor Sport heeft
onderschoolse clinics per groep verzorgd. Omdat het lastig is om het exacte aantal leerlingen per
school per groep te achterhalen, gaan we uit van een gemiddelde van 22 kinderen per groep.
Daardoor is het aantal bereikte kinderen telkens een veelvoud van 22.
Het is helaas nog niet mogelijk om unieke kinderen te tellen. Ook niet als zij deelnemen aan
activiteiten van eenzelfde aanbieder, zoals bijvoorbeeld Harten voor Sport. Daardoor is het theoretisch
mogelijk dat een kind dat deelneemt aan verschillende sporten of op verschillende momenten, na
schooltijd of onderschools, en vervolgens in een (buurtsport)club of in een bijenkorf meerdere keren is
meegeteld. Wij zullen dit jaar bekijken of het op termijn mogelijk is om kinderen te volgen, bijvoorbeeld
middels een digitaal pasje. Ervaringen die zijn opgedaan bij andere Brede Scholen zijn daarbij
bruikbaar.
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aanbieder

aanbod

2016-2017/2e periode

UCK

zang en bewegen

allen

UCK

theater

Cleophas

68

10

Op Dreef

48

11

school

introductie

doorstroming binnenschoolsclub; toeleiding totaal
179

St Maarten

28

1

Johannes

2

Schakel

5

totaal
beeldend

1
116

49

Op Dreef

66

11

Cleophas

55

12

St Maarten
totaal
keyboard/gitaar/viool

Diedom

circus

Eus

judo

media

Stop Motion

Joannes 23ste

12

film maken

OBO Gagel, gr 8

31

magazine

OBO Gagel, gr 6 7

42

film maken

OBO spoorzicht

programmeren

Mattheus

10

floggen
floggen

Marcus
st maarten

10

floggen

Schakel

29

11

176

16
121

Muziek

totaal

2

Marcus

Joannes 23ste

UCK

179

64

39

160
19

19

12

76

8

14
20
147

147

onderschoolse clinics (introductie), gemiddeld 22 kinderen per groep
aanbieder

aanbod

Harten voor Sport
voetbal

totaal

2016-2017/2e periode
school
St Maarten

88

OBO Gagel

66

Cleohpas

66

Op Dreef

22

totaal
dans

242
Johannes

66

OBO Klopvaart

44

Marcus
Schakel
totaal
korfbal

worstelen

154

Marcus

132
286

OBO Watertoren

44

Mattheus

66

Joannes 23ste

88
198

Johannes

22

Mattheus

154

OBO Gagel

110

totaal
taekwon-do

totaal

30

0

2

92

22

27

1

21

1

8

0

12

3

88

Johannes

totaal

doorstroming club; toeleiding totaal

110
308

totaal
atletiek

introductie

286
Cleophas

88

OBO Watertoren

66

Joannes 23ste

88

Op Dreef

66
308

aanbieder

aanbod

2016-2017/3e periode

UCK

zang en bewegen allen

UCK

theater groep 8

school

144

Cleophas

23

Schakel

25

Johannes

16

Marcus

34

OBO Watertoren

11

OBO Klopvaart

27

Op Dreef

25

Mattheus
totaal
UCK

introductie doorstromingbinnenschoolsclub; toeleiding totaal

23
184

theater groep 3/4 Joannes 23ste

74

184
20

Johannes

2

Marcus

1

Schakel

5

St Maarten
totaal
UCK

beeldend

totaal
Eus

judo

Diedom

circus

31

144

2
74

20

OBO de Gagel

99

99

Mattheus

47

8

Joannes 23ste

47

7

193

114

64

10

104

307
12

76

onderschoolse clinics (introductie), gemiddeld 22 kinderen per groep
aanbieder

aanbod

Harten voor Sport
voetbal

2016-2017/3e periode
school

introductie doorstromingclub; toeleiding totaal

St Maarten

66

OBO Gagel

88

Cleohpas

22

totaal

176

15

3

24

10

0

0

6

0

20

0

0

0

totaal
dans

Johannes

44

OBO Klopvaart

44

Marcus

44

Schakel

66

totaal
korfbal

198
OBO Gagel

132

Mattheus

132

totaal
atletiek

264
Op Dreef

44

OBO Klopvaart

44

Cleophas

88

St Maarten

44

totaal
worstelen

220
Marcus

132

Schakel

88

Johannes

44

OBO Spoorzicht
totaal
taekwon-do
totaal

32

88
352

Mattheus

66

OBO Gagel

88
154

Activiteiten ouderbetrokkenheid binnen
talentontwikkeling
Ouder-kindlessen:
Er hebben lessen voor ouders plaatsgevonden. De
bedoeling van deze lessen gaat verder dan een
mee-kijkles. Tijdens de ouder-kindlessen ervaren
ouders wat de kinderen meemaken, zodat ze er thuis
met elkaar over kunnen praten. De ouder-kindlessen
ook bedoeld als toeleiding naar een club of bijenkorf.
Daarnaast hebben veel activiteiten nog een afsluiting
aan het einde. Afhankelijk van de activiteit worden
ouders daarbij ook uitgenodigd om actief mee te
doen.
Onderzoek naar het verloop van de ouderkindlessen:
Om ouder-kindlessen goed in te zeten heeft een
onderzoek plaats gevonden onder scholen en
aanbieders. De resultaten van dit onderzoek zijn
gebruikt om een studiemiddag rondom dit thema in
te vullen.
Studiemiddag ouder-kindlessen;
Veel aanbieders vinden het lastig om ouders bij de
activiteit te betrekken. Daarom hebben we op 6 april
een studiemiddag over dit onderwerp georganiseerd
voor zowel aanbieders als schoolcontactpersonen.
Om de opbrengsten van deze studiemiddag te
bewaren is er een film over gemaakt.

Aan het einde van het schooljaar is op 19 juni het
aanbod van activiteiten i.k.v. talentontwikkeling
geëvalueerd. Hierbij is de betrokkenheid van ouders
ook aan bod gekomen. Bij deze evaluatie waren
aanbieders van activiteiten en
schoolcontactpersonen aanwezig.
Activiteiten versterken pedagogische visie
De pedagogische visie wordt door Vreedzaam
versterkt omdat alle uitvoerders op de zelfde wijze
met kinderen werken. Ook wordt positief ervaren bij
de aanbieders dat zij voor langere tijd in de wijk
werken en een lange periode, vaak een jaar, op een
school werken. De kracht van binding en herkenning
wordt tijdens de evaluatie benoemd.
Tijdens de studiemiddag rondom de ouderkindlessen is de pedagogische visie (het belang van
het betrekken van de ouders bij activiteiten) in
verschillende werkvormen aan de orde geweest.

Aantal deelnemers (ouders en/of
professionals)
De deelname door ouders is heel wisselend;
het hangt af van het tijdstip op de dag
(midden op de dag is voor werkende ouders
lastig), de school, de wijze waarop ouders
zijn uitgenodigd; hoe directer zij worden
aangesproken, hoe hoger de opkomst) en de
leeftijd van de kinderen; bij de jongste
kinderen komen vaak meer ouders.
Gemiddeld zijn 5 ouders, meestal moeders,
aanwezig bij de ouder-kindlesen en de
afsluitende lessen.
Elle van der Rijt heeft middels zowel een
schriftelijk vragenlijst als gesprekken
gevraagd wat ervaringen zijn; aan dit
onderzoek hebben alle aanbieders
deelgenomen en jammer genoeg slechts
ongeveer de helft van de scholen.
De studiemiddag is goed bezocht en werd als
waardevol en inspirerend ervaren. Er waren
ongeveer 20 deelnemers.
De film is bekeken tijdens de eind-evaluatie
van talentontwikkeling; deels voor dezelfde
groep, maar ook mensen die niet bij de
studiemiddag aanwezig waren hebben de
film gezien. Na afloop was er een gesprek
over de herkenbaarheid en bruikbaarheid.
Bij de evaluatie waren vrijwel alle aanbieders
aanwezig en ongeveer 2/3 van de
schoolcontactpersonen. Het blijft lastig om
een opkomst van 100% (of 90%) te
realiseren.
Aantal deelnemers (ouders en/of
professionals)
Alle aanbieders hebben de cursus
vreedzaam gevolgd. De nascholing van
leerkrachten zou meer aandacht kunnen
krijgen, dit gebeurt niet altijd even secuur.

Ongeveer 20; schoolcontactpersonen,
aanbieders van activiteiten, leerkrachten.

Zijn er afwijkingen van het ingediende activiteitenprogramma en het meerjarenbeleidsplan 2016? Zo
ja, welke zijn dit en hoe is er bijgestuurd?
Er zijn bij activiteiten van talentontwikkeling geen afwijkingen geweest. De activiteiten hebben in
carrouselvorm volgens planning plaatsgevonden. Er is het afgelopen jaar veel aandacht geweest
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voor het betrekken van ouders bij activiteiten (middels onderzoek en studiemiddag rondom ouderkindlessen).
Zijn er afwijkingen voor wat betreft het aantal verwachte deelnemers?
Nee, geen afwijkingen.
Zijn er afwijkingen of veranderingen in de organisatie of de inzet van de coördinator of coördinatoren?
In december hebben wij met wederzijds instemmen en na goedkeuring van het Kernteam afscheid
genomen van de assistent coordinator talentontwikkeling talentwontwikkeling. De algemeen
coordinator heeft voorkomende werkzaamheden op zich genomen en daarmee het takenpakket
uitgebreid tot 0,75 fte.
Wat is het grootste succes geweest?
Dat een aanzienlijk deel van de kinderen uit Overvecht heeft deelgenomen aan activiteiten, die ook
dit jaar weer in carrouselvorm zijn aangeboden. En de nog steeds groeiende bekendheid van de
MuziekRoute; steeds meer ouders bezoeken de optredens en voor kinderen is de MuziekRoute op
school iets geworden dat ‘er gewoon bij hoort’. Dat het desondanks bijzonder is bewijst het bezoek
van minister Busschemaker aan de optredens in TivoliVredenburg op 29 mei jl.
Ook de samenwerking binnen het Kernteam en de voortdurende bereidheid om kennis en informatie
te delen is succesvol te noemen. Dit heeft onder meer geresulateerd in een gezamenlijke campagne
om leerlingen te werven en het besluit tot informatieavonden over schoolkeuze voor jonge ouders.
Ook het voornemen van het Kernteam om op 22 mei 2018 een studiedag voor de gehele Brede
school en al haar medewerkers (ongeveer 275 mensen) te organiseren had niet genomen kunnen
worden als de wil tot samenwerken en delen minder aanwezig was geweest.
Een ander succes is de inzet om ouder-kindlessen meer betekenis, vorm en inhoud te geven. Deze
kennis en de film die hierover gemaakt is willen wij graag delen met andere Brede Scholen.
Zijn er knelpunten?
Nee, in de uitvoering van het werk zijn geen knelpunten.
Wel merken wij dat ontwikkelingen in Overvecht snel gaan en voortdurend om een reactie van ons
vragen. Denk daarbij aan zaken als polarisatie en radicalisering, de noodopvang voor vluchtelingen,
acties rondom de Versnelling Overvecht en daaruit voortkomend de alliantievorming. Het is soms
lastig om alle Kernteampartners accuraat op de hoogte te houden.
Vooruitlopend op teruglopende financien (de helft minder WAP-subsidie voor het aankomende jaar
tot 0 euro vanaf het volgende schooljaar) zullen we het activiteitenaanbod in clustervorm -in clusters
van 3 scholen- aanbieden. Dit is nieuw en heeft de nodige voorbereiding gevraagd.
Verloopt de besteding van de budgetten volgens plan? Zo nee, geef hier een toelichting op.
Ja, de besteding is volgens plan verlopen.
Voortgangsrapportage Vreedzaam: Vreedzame wijk Overvecht jaarverslag 2016-2017
o Vreedzame wijk kinderraad
Ook dit jaar zijn weer 22 kinderraadsleden drie keer bij elkaar gekomen om met elkaar na te denken
over hun bijdrage aan een Vreedzame wijk. Dit jaar onder het thema “aandacht voor elkaar”.
De kinderen hebben samen gesproken over verschillende bewonersgroepen in de wijk: wie wonen er
allemaal in Overvecht, welke mensen ontmoet je niet vanzelfsprekend maar verdienen wel extra
aandacht? De kinderraad mocht zelf kiezen voor welke bewonersgroep zij extra aandacht wilden
organiseren. De kinderen hebben gekozen voor vluchtelingen, daklozen en gepeste kinderen.
Vertegenwoordigers van deze groepen zijn uitgenodigd voor een gesprek met de kinderraad. Ook zijn
de kinderen in gesprek gegaan met twee gemeenteraadsleden om te horen wat politieke partijen al
doen voor deze groepen bewoners. En wat voor soort aandacht belangrijk is. Na deze kennismaking
hebben kinderen in overleg met hun achterban op school verschillende acties bedacht, zoals een
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spelletjesmiddag met vluchtelingenkinderen en een bezoek aan de nieuwe opvanglocatie voor
vluchtelingen in Overvecht. Drie vertegenwoordigers vanuit Overvecht hebben tijdens de stedelijke
kinderraad hun plannen gepresenteerd en met andere kinderraden gesproken over hun acties. De
discussie over kinderrechten kwam niet helemaal uit de verf. Belangrijk om volgend jaar na te denken
hoe de ‘’brede’’ kinderrechten eerst een vertaling kunnen krijgen naar de leefwereld van kinderen in
de stad Utrecht. Een aandachtspunt voor volgend jaar is de verbinding met een grotere groep
kinderen in de school en de uitvoering van gezamenlijke buurtacties. Nu lukt het scholen niet altijd om
hun buurtactie uit te voeren.
o Wijkmediatoren
De eerste training voor wijkmediatoren was op 21 november 9.00 tot 11.30 uur. Deze training is
uitgebreid van 2 uur naar 2,5 uur. De bijeenkomst wordt geleid door een WM trainer (leerkracht vanuit
school) en een sociaal makelaar van Wijk&co. De trainers vanuit school vervullen twee jaar deze rol.
Na twee jaar is een andere school aan de beurt.
Tijdens deze bijeenkomst kiezen wijkmediatoren vanuit een vacaturekrant een stageplek bij een
Vreedzame organisatie in de wijk. Dit jaar waren dat: twee speeltuinen, twee Speel Mee buitenspeel
locaties (Wijk&co), meidenclub (stichting JoU), Schoolvoetbaltoernooi (Harten voor Sport), cultuurhuis
Stefanus (UCK) en aandacht voor online conflicten en zichtbaarheid van wijkmediatoren (Mira media)
De tweede WM training op maat vindt plaats op deze Vreedzame locatie in de wijk met een trainer van
de Vreedzame organisatie en een trainer van de eerste bijeenkomst. Tijdens deze tweede training
denken de wijkmediatoren met de betreffende organisatie na hoe deze wijkplek Vreedzamer kan
worden en hoe zij op deze plek hun mediatie vaardigheden kunnen oefenen. Na deze twee trainingsbijeenkomsten gaan ze minimaal een maal stage lopen op de plek.
Ambitie is om de wijkmediatoren ook na deze stage een rol te laten spelen op deze stageplek, zodat
zij zich meer gaan verbinden met die wijkplek.
Bij de meidenclub heeft dit geleid tot een vaste meidenclub van circa 20 meiden (en een jongen) die
wekelijks bij elkaar komen. De meiden bedenken in tweetallen een programma, ze bereiden dit samen
voor en voeren dit uit. Ook zijn er bij toerbeurt twee mediatoren die eventuele conflicten oplossen.
Volgend schooljaar wordt een volgende stap wat deze mediatoren verder in de wijk kunnen
betekenen. En hoe het oefenen van vaardigheden meer een plek in het programma kan krijgen.
Bij het schoolvoetbaltoernooi is de inzet van wijkmediatoren geïmplementeerd. Wijkmediatoren zijn bij
aanvang van het toernooi geïntroduceerd bij alle betrokkenen; bezoekers, scheidsrechters,
teamaanvoerders. Er was een mediatieplek ingericht. Mediatoren waren actief aanwezig om hun hulp
aan te bieden bij eventuele conflicten. Ook hebben ze met de scheidsrechters na elke wedstrijd
overleg gehad over punten voor Vreedzaam spel (Fairplay). Er hingen er foto’s van de wijkmediatoren
op verschillende plekken in de kantine en langs de velden. Een volgende stap is om volgend jaar ook
ouders een actieve rol te geven.
o Online conflicten
Nieuw dit jaar is de aandacht voor online conflicten. De digitale wereld is voor veel kinderen een
belangrijke wereld. Ook daar willen we vreedzaam met elkaar omgaan en conflicten oplossen. Na het
winnen van de Tolerantieprijs prij in 2015 hebben we met wijkmediatoren nagedacht welke
verbeterpunten wijkmediatoren zien voor de inzet van wijkmediatoren. Zij noemden; aandacht voor
online conflicten en online zichtbaarheid van wijkmediatoren, meer ouders informeren over
Vreedzaam en mediatie. In samenwerking met Mira media hebben we hiervoor een website
ontwikkeld www.wijkmediatoren-overvecht.nl. Het beheer van deze website en het aanleveren van
content door wijkmediatoren willen we volgend jaar onder begeleiding van Mira Media en later door
een vrijwilliger verder ontwikkelen, zodat dit wordt geïmplementeerd in de Vreedzame wijk aanpak.
o Terugkombijeenkomst plus Diploma uitreiking, cq doorgaande lijn VO
Op 30 mei van 14.45 tot 16.15 uur was de terugkombijeenkomst en diploma uitreiking van 68 nieuwe
wijkmediatoren. We hebben de nieuwe website gelanceerd en de overdracht van deze wijkmediatoren
naar st. JoU aangekondigd. Alle wijkmediatoren hebben een evaluatieformulier ingevuld en contact-
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gegevens aangeleverd zodat st. JoU hen volgend schooljaar kan uitnodigen voor een bijeenkomst om
hun inzet als wijkmediator te continueren.
o Doorgaande lijn VO
Vorig schooljaar zijn we gestart met een warme overdracht van groep 8 wijkmediatoren naar st. Jou.
Aan het begin van dit schooljaar hebben slechts vier wijkmediatoren gereageerd op de uitnodiging van
st. JoU voor nieuwe wijkmediatorenbijeenkomsten. In de loop van het jaar zijn wel andere kinderen
aangesloten bij een Vreedzame meidenactiviteit die hieruit is voortgekomen. Hierbij zijn ook
vertrouwensleerlingen van het Trajectum betrokken. We hopen volgend jaar met meer beschikbare
contactgegevens meer wijkmediatoren te kunnen overdragen naar St. JoU.
o Wijkmediatie model; samenwerking Vreedzaam en veiligheid
In 2016 zijn circa 20 professionals door Caroline Verhoeff en Janny Dierkx getraind in conflictanalyse,
met als doel om gezamenlijke samenwerking t.a.v. het oplossen van basisconflicten te stimuleren. Er
is een app.groep gestart met als doel elkaar om hulp te kunnen vragen bij conflicten. Er is nog niet
zoveel gebruik hiervan gemaakt. Wel is n.a.v. een conflict in de wijk de methodiek ‘’waar ligt de
grens?’’ uitgevoerd o.l.v. Janny Dierkx met partners die op straat werken binnen de veilige publieke
taak. Hiermee wordt gestreefd naar een betere samenwerking tussen partners die in het preventieve
Vreedzame werkveld werken en veiligheidspartners. Volgend schooljaar wordt dit vervolgd met als
doel nog beter samen te werken bij het oplossen van wijkconflicten. Ook willen we het
wijkmediatienetwerk van mediatoren meer activeren.
o Ontwikkelingen rondom blok 6 van de Vreedzame school en wijk “Iedereen is anders”
Financiering vanuit Versnelling. Samenwerking Brede school, Utrecht zijn we Samen, Veiligheid in de
wijk en stichting Vreedzaam. N.a.v. maatschappelijke ontwikkelingen m.b.t. polarisatie en
radicalisering wordt blok 6 van de Vreedzame school wordt vernieuwd. Deze pilot met kinderen wordt
uitgevoerd op OBO de Watertoren. Gekoppeld aan dit blok is er aandacht voor scholing van
leerkrachten en een koppeling met ouders. Tijdens het Kernteam van 12 december 2016 is een
startbijeenkomst georganiseerd door st. Vreedzaam en Amy Jane Gielen. Vervolgens zijn dit
schooljaar de schoolteams van De Schakel en de OBO’s getraind. De bedoeling is dat de komende
jaren de andere scholen volgen en dat een traject voor ouders wordt ontwikkeld.
o Ouders en Vreedzaam
Basiscursus 6 gouden regels > stichting Al Amal heeft circa 200 moeders bereikt met de cursus de 6
gouden regels die gebaseerd is op de zes blokken van de Vreedzame school. Het gaat om een cursus
die gericht is op bewustwording van eigen houding en handelen.
ste
Ze hebben de cursus gegeven op de volgende scholen: Op Dreef, Johannes, Joannes 23 , OBO
Klopvaart, Mattheus, De Schakel, St. Maarten en de Marcus. Daarnaast groepen moeders die in de
wijk samenkomen; SSS dreven, zorgzusters, Stichting Moslim Jongeren, Rosendaelgroep,
Gagelgroep, Coco groep, Trajectum college. Op de Johannes en de Marcus is gestart met een ouderklankbordgroep van moeders die met regelmaat contact hebben met de schoolleiding om in gesprek
te blijven over de leefwereld van ouders.
Basiscursus Vreedzame school > Op basisschool De Schakel zijn twaalf moeders getraind. Op OBO
de Watertoren zijn er 15 moeders getraind door de ouderstuurgroep. Ook geeft de ouderstuurgroep
sinds kort voorlichting in buurtkamer Burezina.
Oudermediatoren > Er zijn circa 20 moedermediatoren opgeleid vanuit basisscholen OBO de
Watertoren, OBO de Gagel en de Schakel. Op de OBO’s worden zij ingezet als pleinwacht.
Vaders > Op basisscholen OBO de Watertoren (15 vaders) en Klopvaart (5-10 vaders) is dit
schooljaar een vadergroep gestart in navolging van de vader-denktank op de Schakel. Deze
vadergroepen organiseren vader/kind activiteiten zoals een voetbaltoernooi of tuin- en klussenmiddag,
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Zichtbaarheid Praktijkboek en folder Vreedzame wijk > Dit schooljaar is een praktijkboek en folder
Vreedzame wijk geproduceerd en (gedeeltelijk) verspreid in de wijk. Volgend jaar zal de folder actief
onder ouders en professionals worden verspreid.
o Overleg Structuren
Op alle basisscholen is een schoolcontactpersoon die aanspreekpunt is voor de verbinding tussen
school en wijk. Het kernteam van de Brede school is het overleg waar het jaarplan Vreedzame wijk
wordt vastgesteld en gevolgd.
Samenvoeging Platform Vreedzame wijk en platform Gewoon opvoeden.
Dit jaar is een samenwerking ontstaan tussen de platforms Gewoon opvoeden en Vreedzame wijk. Er
is een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd rondom het nieuwe ontwikkelthema; omgaan met
scherpe verschillen, voorkomen polarisatie en radicalisering. Circa 40 professionals hebben dit
platform bijgewoond en met elkaar gesproken over een verbetering van ontmoeting tussen
verschillende werelden. Aandachtspunt voor dit platform blijft het maken van afspraken en acties die
na het overleg ook daadwerkelijk worden nageleefd en uitgevoerd. Volgend schooljaar organiseren we
vier keer per jaar een platform Vreedzaam opvoeden en opgroeien.
Alliantie Vreedzaam opvoeden en opgroeien
Vanuit de Versnelling in Overvecht is er een alliantie ontstaan tussen diverse opvoedpartners in
Overvecht namelijk: Brede school partners, al Amal, JGZ en stichting JoU. Vreedzaam en
ouderbetrokkenheid zijn de speerpunten voor de versteviging van de samenwerking tussen deze
partijen. Vanuit deze alliantie is een opdracht aan de Brede School geformuleerd rondom een ronde
langs professionals, bewonersinitiatieven die gericht zijn op kinderen en/of ouders. Doel is om te
horen waar we staan als vreedzame organisaties, de vreedzame wijk ontwikkeling en op te halen
waar ondersteuning gewenst is. Voor de Vreedzame organisaties is een zelfevaluatie instrument
ontwikkeld.
Het onderzoek is uitgevoerd door de coördinator Vreedzame wijk, een sociaal makelaar van Wijk&co
en vier studenten van de Hogeschool Utrecht. Eind van dit kalenderjaar zal deze wijkronde worden
afgerond. Doel is om vervolgstappen voor ontwikkeling te bepalen.
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Hoofdstuk 6 Meerjarenbeleidsplan Brede School
Activiteitenplan 2018 > Inzet combinatiefuncties en activiteiten talentontwikkeling Brede
Scholen
Talentontwikkeling
Geef (globaal) aan welke activiteiten gericht op talentontwikkeling zullen worden aangeboden, voor
welke groep, in welke periode (blokken) en hoeveel leerlingen kunnen deelnemen
In schooljaar 2017-2018 worden drie blokken van activiteiten op alle 12 basisscholen die deel
uitmaken van de Brede School geboden, het gaat om de volgende activiteiten: circus, beeldend,
theater, judo, voetbal, taekwon-do, worstelen, korfbal, dans, media, musicalbegeleiding voor groep 8
en zang en bewegen voor kleuters. Mogelijk -afhankelijk van het beschikbare budget- worden in
periode 2 en 3 nog extra activiteiten toegevoegd, zoals koken, Wetenschap en techniek, schaken en
de Avonturenclub. Afhankelijk van de activiteit en de wijze van aanbieden (onder of na schooltijd)
kunnen ten minste 12 tot 15 kinderen (in een naschools aanbod) tot een hele klas (onder schooltijd)
deelnemen. Scholen zijn vrij om te bepalen of ze het onder of naschooltijd willen bieden. Het
overzicht van de activiteiten per groep naar periode is bijgevoegd.
Talentontwikkeling zal volgend jaar iets anders georganiseerd worden, samengevat:
De activiteiten blijven (voorlopig) gratis, i.t.t. de andere wijken/Brede scholen in de stad. Het aanbod
blijft in grote lijnen gelijk; cultuur, sport, media. Overvecht wordt ingedeeld in 4 gebieden (clusters),
met een evenwichtige verdeling van scholen (naar aantal en naar aantal leerlingen) en overige
accommodaties waar activiteiten worden geboden. De clusters worden gescheiden door de grote
dreven en de afstand tussen verschillende plekken binnen een cluster is zo klein mogelijk.
Activiteiten worden per cluster aangeboden en rouleren in carrouselsvorm door de wijk.
Indeling in clusters:
Cluster
Scholen
Cluster Noord
OBO Klopvaart/Johannesschool
De Schakel
ste
Cluster Oost
Joannes 23
OBO Watertoren
St Maarten
Cluster Zuid
OBO Spoorzicht/Cleophas
Op Dreef
Cluster West

Marcusschool
OBO De Gagel/Mattheus

Overige accommodaties:
Buurthuis De Boog
De Dreef (buurthuis & sportpark)

Buurthuis De Jager
Sportpark Loevenhoutsedijk
Stefanus cultuurhuis
Vechtzoom sportpark
Atletiek (Cantina)

Het aanbod bestaat in de meeste gevallen uit 10 lessen; 5 op elke school en daarna 5 vervolglessen
op een locatie binnen het cluster. Dat kan een school zijn, maar ook een (sport)tbijenkorf of
buurthuis. Kinderen van drie scholen komen dan bij elkaar voor de vervolglessen. Kinderen van
verschillende scholen komen dus naar een plaats toe! Dat is nieuw in Overvecht. Scholen kunnen
zich ‘specialiseren’, zodat voor kinderen en ouders bekend is wat waar te doen is.
Aldus: 3 tot 5 lessen op de eigen school (onder of na schooltijd), ter kennismaking
4 of 5 vervolglessen per cluster (op 1 school/plaats)
De eerste les is een kennismakingsles, binnen de geplande vijf lessen valt een ouder-kindles. Het is
aan de aanbieder op te bepalen welke les daarvoor het meest geschikt is. Tijdens de ouder-kindles
vindt toeleiding naar de vervolglessen plaats. De laatste les van de vervolglessen is een uitvoering
voor ouders. Meer informatie over deze nieuwe manier van werken is te vinden in het Jaarplan 20172018 dat als bijlage is toegevoegd.
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Indeling van activiteiten per cluster, naar groep en periode:
schooljaar 2017-2018
groepen
onderbouw

groep 3/4

groep 5/6

groep 7/8

aanbieders:

periodes:
1. week 37 t/m 48

2. week 3 t/m 13

clusters

11-9 t/m 2-12

13-1 tm 1-4

noord

Zang en bewegen

judo

Zang en bewegen

atletiek

Zang en bewegen

oost

Zang en bewegen

judo

Zang en bewegen

atletiek

Zang en bewegen

zuid

Zang en bewegen

atletiek

Zang en bewegen

judo

Zang en bewegen

west

Zang en bewegen

Zang en bewegen

judo

Zang en bewegen

noord

theater

oost

worstelen

theater

zuid

beeldend

worstelen

dans

west

dans

beeldend

voetbal (vv De Dreef)

noord

korfbal

circus

judo

oost

judo

beeldend

worstelen

zuid

korfbal

judo

beeldend

west

circus

voetbal + korfbal

dans

noord

dans

media

taekwon-do

musical/theater

oost

dans

media

musical/theater

zuid

taekwon-do

korfbal

west

korfbal

dans

UCK

zang en bewegen, circus, theater, beeldend

Eus

judo

PM-Dance

dans

voetbal (vv De Dreef)

3. week 16 t/m 26
16-4 t/m 1-7

circus

atletiek

dans
dans

circus

taekwon-do
media

musical/theater
musical/theater

media

Harten voor Sport worstelen, voetbal, atletiek, korfbal, taekwon-do
Mira Media

media

Worden er kennismakingslessen aangeboden onder schooltijd?
Ja, de kennismakingslessen zijn onder schooltijd bij alle scholen.
Ouderbetrokkenheid
Geef aan welke activiteiten - gericht op het versterken van ouderbetrokkenheid en partnerschap met
ouders - zullen worden georganiseerd. Hoe is de verbinding met het ouderbeleid van de scholen
gelegd?
Ouderbetrokkenheid lijkt een containerbegrip (geworden), waar partijen op verschillende manieren
mee bezig zijn. Wat betekent dat voor de praktijk? Dé ouder bestaat niet; we zien dat de visie van de
Brede School niet voor alle ouders haalbaar is; sommige ouders in Overvecht zijn primair bezig met
overleven (trede 1 van de Ouderparticipatieladder). We willen als Brede School meer rekening
houden met deze verschillen en daarnaast de kracht van ouders die bovenaan de participatieladder
(treden 4, 5 en 6) staan beter benutten, in de vorm van op te zetten ouderplatvormen, bestaande uit
16 tot 32 ouders (1 of 2 per school/Kernteampartner).
Om meer richting aan de invulling van interventies in het nieuwe schooljaar te kunnen geven, heeft
de coördinator ouderbetrokkenheid een ronde langs de scholen gemaakt. De opbrengst van deze
ronde is voorgelegd aan het Kernteam op 26 juni 2017. Dit heeft geresulteerd in voorstellen voor
verschillende actie voor het jaar 2017-2018:
- Organiseren van ouderbetrokkenheid rondom de 3 pijlers op wijkniveau en niet meer primair op
schoolniveau zoals tot nu toe; ouders worden gestimuleerd om andere ouders te betrekken bij
vreedzaam opgroeien en opvoeden in de wijk, bij talentontwikkeling en educatief partnerschap
- Implementeren van de bevindingen van de monitor Vreedzaam zodra deze gereed is (eind 2017)
- Brede School als kenniscentrum aan Kernteampartners dmv:
Uitwisselen van ervaringen elders in stad en land
Ondersteuning bij het opstellen van een overzichten als hulpmiddel en plaatsbepaling
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Mogelijk maken van uitwisseling rondom collectieve onderwerpen die leven bij
Kernteampartners
Uit bovenstaande blijkt dat er een grote rol is weggelegd voor het nog op te zetten ouderplatformen,
het ligt voor de hand dat we de actiefste en nu al meest betrokken ouders daarvoor als eerste
benaderen. Ouders die vaak benaderd worden vragen om een financiële beloning voor hun inzet. Wij
zijn geen voorstander daarvan, omdat geld geen prikkel mag zijn. We willen de inzet echter wel
belonen, in de vorm van activiteitengeld om samen iets te doen. Ook onderzoeken we de
mogelijkheid om scholingsvouchers uit te delen, waarmee ouders een vorm van (bij)scholing kunnen
volgen.
o Ouders betrekken bij talentontwikkeling:
In Overvecht maken alle kinderen van de basisscholen kennis met activiteiten op het gebied van
sport, cultuur en muziek. Het is daarbij essentieel dat ook ouders het hoe en waarom van deze
activiteiten leren kennen. Er zijn verschillende manieren waarop we ouders willen betrekken bij
activiteiten onder en buiten schooltijd. Ouders worden gedurende een activiteit in de periode twee
keer geïnformeerd over of betrokken bij de activiteit; tijdens de ouder-kindles en bij de afsluiting of
uitvoering aan het einde van de vervolglessen. In Overvecht ervaren we dagelijks dat het essentieel
is om ouders te (blijven) betrekken bij activiteiten met en voor kinderen. Zonder commitment van
ouders kunnen we niet. Er lijkt een kloof tussen binnenshuis en buitenshuis te ontstaan, waarin
kinderen zich een weg moeten vinden. Tijdens de ouder-kindles ervaren ouders hoe het is om mee
te doen. Zij worden actief gevraagd om een inbreng te leveren, zodat zij thuis met het kind in gesprek
kunnen over de activiteit. Aan het einde van de lessenserie is er een afsluitende les; een voorstelling,
presentatie of weer een meedoe-les. Bij elke gelegenheid informeren de aanbieders de ouders actief
over de mogelijkheden van de toeleiding naar de activiteit elders in de wijk.
Punt van aandacht is de invulling van de ouder-kindlessen. Voor veel aanbieders is dat lastig; ze
weten niet goed in welke vorm zij dat moeten gieten. Vaak heeft de ouder-kindles de vorm van een
afsluitende meekijk-les. Dat is niet de bedoeling. Om aanbieders beter voor te bereiden en
ervaringen met elkaar te delen heeft in april 2017 een studiemiddag hierover plaats gevonden. Van
deze studiemiddag is een film gemaakt, deze is bruikbaar om aanbieders tools aan te reiken. Tijdens
de evaluatie met schoolcontactpersonen en aanbieders is de ouder-kindles eveneens een
onderwerp van gesprek.
Als Brede School vragen we aanbieders om te investeren in contacten met ouders; door de
communicatie af te stemmen, door ouder-kindlessen, door aanwezig te zijn bij evaluaties van de
Brede School. Dat vraagt tijd en inzet van aanbieders, dit compenseren wij in de relatief hoge
tariefstelling. Door akkoord te gaan met de Leveringsvoorwaarden geven aanbieders aan deze tijd
en inzet te leveren.
Communicatieactiviteiten
Welke communicatieactiviteiten worden uitgevoerd en hoe is de verbinding gelegd met de
communicatie van de samenwerkingspartners?
Wij hebben een Communicatieplan dat we uitvoeren (zie bijlage 2). Verder communiceren wij actief
de Brede School als eenheid, bijvoorbeeld middels een gezamenlijke kraam tijdens het derde
Voorleesfestival op 2 juli jl.
Op 22 mei 2018 organiseren wij (voor het eerst!) een studiedag voor alle medewerkers van de Brede
School, ongeveer 275 mensen, onder het motto “wij zijn de Brede School”. Aandacht voor de drie
pijlers staat daarbij centraal in zowel lezingen als workshops.
Belangrijke ontwikkeling is de brochure die we als Brede School hebben gemaakt; hierin presenteren
de 12 scholen en samenwerkingspartners zich. Deze brochure is bedoeld voor ouders die nog een
schoolkeuze moeten maken. De brochure is via peutercentra, kinderdagverblijven en het
Consultatiebureau uitgedeeld aan ouders. Daarnaast is deze verspreid via het Wijkbureau, de
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bibliotheek en de buurthuizen. Over meezenden van de brochure met de 2-jarigenbrief die de
gemeente stuurt aan jonge ouders zijn we nog in onderhandeling.
Naast de scholenbrochure is er voor professionals een scholenwaaier ontwikkeld. Dit kunnen zij
gebruiken om met ouders in gesprek te gaan over scholen en schoolkeuze. Beide instrumenten zijn
gepresenteerd tijdens een Sirenelunch in de Stefanus op 8 mei j.l.
Vanaf schooljaar 2017-2018 zullen wij twee maal per jaar een informatieavond voor jonge ouders
rondom de (aanstaande) schoolkeuze organiseren, de eerste keer op 10 oktober 2017. Thema is de
Brede School als groter verband. Er is gelegenheid voor scholen en partnerorganisaties om zich te
presenteren en er zal iets worden verteld over de meerwaarde van in de eigen wijk naar school
gaan. .
Alle Kernteampartners zijn te vinden op de website van de Brede School. Door te klikken op het logo
wordt de bezoeker doorgelinkt naar desbetreffende website. Andersom is de afspraak dat alle
samenwerkingspartners (identieke) informatie over de Brede school op de eigen website plaatsen.
Dit controleren wij regelmatig en we spreken samenwerkingspartners erop aan als dit (nog)
ontbreekt. Doel is dat wij overal dezelfde boodschap rondom de Brede school en de
samenwerkingspartners uitzenden.
Versterken pedagogische visie en pedagogische uitvoering
Welke activiteiten worden er georganiseerd?
In Overvecht wordt op 11 van de 12 scholen gewerkt met het programma Vreedzame school, wat
verbreed wordt naar de Vreedzame wijk. Ook alle belangrijkste wijkpartners werken vanuit die
pedagogische visie en verbinding met elkaar. In het kader van de Versnelling wordt deze werkwijze
opnieuw onder de aandacht gebracht doordat de onderlegger voor alle versnellingsplannen
gebaseerd zijn op de doelen van Vreedzaam. We werken aan een alliantie van opvoedpartners die
zich committeren aan een gezamenlijk integraal wijkplan Vreedzaam opvoeden. Hiermee wordt de
vreedzame pedagogische visie en uitvoering de komende jaren versterkt en nog beter gemonitord.
Vanaf schooljaar 2017-2018 worden de platformen Gewoon opvoeden en Vreedzame wijk
samengevoegd tot een platform met vier bijeenkomsten per jaar, waarmee we een ook betere
aansluiting met de JGZ en Buurtteams beogen. In het kader van de Versnelling is coördinator
ouderbetrokkenheid bezig met een monitoring van vreedzaam in de wijk. Ook de aandacht voor het
betrekken van ouders als belangrijkste opvoedpartners bij de vreedzame school en wijk krijgt dit jaar
nog meer prioriteit, wat ook versterking oplevert. Meer informatie over de pijler vreedzaam in het
komende jaar is te vinden in het bijgevoegde Jaarplan 2017-2018.
Bij het uitzetten van de sportactiviteiten wordt middels de Sportieve Leerlijn gewerkt aan het sportief
vermogen van kinderen. Een belangrijk aspect hiervan is het koppelen van de professionals wat
gegevens van kinderen betreft. Professionals, vakdocenten en cf-functionarissen houden bij welke
kinderen bereikt worden en spreken af kinderen feedback te geven op hun aanwezigheid, inzet en
speciale vaardigheden bij de sportactiviteiten na schooltijd. Vakleerkrachten en cf-ers sport hebben
elkaar gevonden tijdens de Kick-off bijeenkomst Sportieve Leerlijn en daarna tijdens evaluaties van
talentontwikkeling en de studiemiddag over ouder-kindlessen die wij georganiseerd hebben.
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Overige activiteiten
De Brede School Overvecht is een grote Brede School met veel verschillende activiteiten. Deze
vonden plaats binnen de scholen of bij de samenwerkingspartners. De coördinatoren worden
regelmatig betrokken bij de (stedelijke) initiatieven en ontwikkelingen. Denk daarbij aan Sportief
Vermogen, de MuziekRoute en het werven van fondsen daartoe, de Versnelling Overvecht.
Belangrijkste veranderingen ten opzichte van meerjarenbeleidsplan 2017
De belangrijkste verandering is een andere manier van werken bij het bieden van activiteiten. Na de
eerste vijf lessen op de eigen school, kunnen kinderen zich aanmelden voor vijf vervolglessen op
een centraal punt binnen het geografische cluster (school of sportbijenkorf). Deze manier van werken
is ingegeven door teruglopende financiën (aflopende WAP-financiering). Cursussen bleken in het
verleden niet altijd optimaal bezet. Door deze nu aan te bieden voor een grotere potentiele groep
kinderen verwachten wij een hogere bezetting tegen hetzelfde tarief (immers de afgesproken
vergoeding voor aanbieder blijft gelijk). De vraagt om een andere houding van alle betrokkenen:
- Scholen ontvangen na schooltijd ook kinderen die van andere scholen in de buurt
afkomstig zijn
- Ouders moeten hun kinderen soms vanaf een andere plaats dan de eigen school
ophalen (en indien van toepassing ook wegbrengen)
- Aanbieders en scholen moeten nog meer afstemmen vooraf; over wat speelt op de
school, over de kinderen en de het inhoud van het aanbod
- Scholen stemmen binnen hun eigen cluster het aanbod met elkaar af. Deze
clusteroverleggen zijn nieuw en worden (in de aanloopfase) door de coördinator
talentontwikkeling ondersteunt en geïnitieerd.
- Kinderen kiezen voor vervolglessen en melden zich middels een inschrijformulier aan,
dat maakt hen gemotiveerd(er) om deel te nemen
Deze verandering draagt bij aan de vreedzame wijk gedachte, waarin je gezamenlijk
verantwoordelijk bent voor alle kinderen, in een omgeving waarin zij veilig kunnen opgroeien.
Ter informatie hebben wij het Jaarplan 2017-2018 toegevoegd. Dit jaarplan is besproken en
vastgesteld in het Kernteamoverleg d.d. 26 juni 2017. Dit jaarplan treft u als bijlage 1 bij het
Meerjarenbeleidsplan.
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7. Hoofdstuk 7 Meerjarenbeleidsplan Brede School
In totaal is beschikbaar € 276.514. Dit is als volgt verdeeld:
Begroting Brede School 2018
Inkomsten
Subsidie inzet combinatiefunctie en coördinatie talentontwikkeling
Subsidie activiteiten
Communicatiebudget
Inkomsten bijdrage leerlingen/deelnemers
Overige inkomsten (b.v. WAP subsidie)
Uitgaven
Personeelskosten
Activiteitkosten talentontwikkeling
Communicatiekosten
Activiteiten ouderbetrokkenheid > is opgenomen in WAPaanvraag, zie onderstaand
Overige kosten

Bedragen
183.194
93.320
500
Geen
Deze zijn apart
opgenomen
183.194
93.320
500

Geen

Begroting WAP 2017-2018, in totaal 40.000
Deze is aangevraagd (juli 2017), echter nog niet toegekend.
WAP Ouderbetrokkenheid:

Kenniscentrum ouderbetrokkenheid & Opzetten ouderplatformen
Ouders betrekken bij talentontwikkeling (€ 20.000)

WAP Innovatie en vernieuwing: Studiedag voor gehele Brede School op 22 mei 2018 (€ 10.000)
WAP Talentontwikkeling
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Aanvullend bedrag ten behoeve van naschoolse activiteiten (€ 10.000)

Bijlage 1:

Brede School Overvecht
Jaarplan 2017-2018
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1.1 Inleiding
In navolging van het afgelopen jaar ook dit schooljaar weer een jaarplan waarin de drie pijlers van de
Brede School met elkaar het fundament vormen in plaats van drie aparte jaarplannen. Dit doet meer
recht aan de invulling van de missie en de visie van de Brede School Overvecht en werkwijze die wij
nastreven. De drie pijlers staan immers niet los van elkaar. Elk van de drie pijlers kent zijn eigen
doelstellingen; om te verduidelijken hoe deze drie zich tot elkaar verhouden en wat nodig is om vanuit
elk van de drie pijlers te komen tot acties, worden ze in relatie tot elkaar beschreven. Hiermee willen
we inzichtelijk maken welke gezamenlijke activiteiten bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen
van de Brede School Overvecht.
1.2 De drie pijlers talentontwikkeling, Vreedzame wijk en ouderbetrokkenheid
Talentontwikkeling kan niet zonder ouders daarbij te betrekken, de Vreedzame wijk vraagt om ieders
inbreng en roept op om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Om deze drie pijlers van de Brede School
dichter bij elkaar te brengen hebben we ervoor gekozen om een gezamenlijk jaarplan te schrijven. In
dit jaarplan staan de afzonderlijke activiteiten benoemd, maar vooral ook waar deze elkaar raken en
versterken. Naast de genoemde pijlers zijn er ook onderwerpen die passen binnen de Brede School,
omdat ze alle Kernteam-partners of de wijk aangaan. Een voorbeeld daarvan is de gezamenlijke
campagne om meer leerlingen te werven. Het gaat daarbij om kinderen in de basisschoolleeftijd die in
Overvecht wonen, maar buiten de wijk naar school gaan. Deze groep bestaat uit inmiddels uit 813
kinderen en neemt sinds 2012-2013 elk jaar toe.
1.3 Missie en visie Brede School Overvecht
De Brede School Overvecht is een samenwerkingsverband van partners, met een duidelijke structuur,
waarin de verantwoordelijkheden helder beschreven staan. De Brede School Overvecht bestaat,
vanuit de gedeelde visie en intensieve samenwerking, uit een aanbod van activiteiten op het gebied
van talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en vreedzame wijk. We benutten en versterken de
verbinding en samenwerking.
Brede School Overvecht werkt aan de best mogelijke toekomstkansen van ieder kind van 0–12 jaar in
de wijk. Om dat te bereiken werken de Brede School partners onderling samen en stemmen hun
doelen en activiteiten, in doorgaande ontwikkelingslijnen, op elkaar af. Hierdoor versterken de
vaardigheden van de kinderen op verschillende terreinen (sociaal-emotioneel, cognitief, fysiek en
creatief) en op verschillende momenten (binnen school en buiten school). Samen met ouders
motiveert de Brede School de kinderen. De ouders volgen, stimuleren en ondersteunen hun kinderen
in hun brede ontwikkeling, in het onderwijs en ook daarbuiten.
Om de missie en visie van de Brede School Overvecht verder uit te dragen en meer bekendheid te
geven onder alle medewerkers van de partners organiseren we op 22 mei 2018 een studiedag. In de
ochtend ligt de nadruk op kennisoverdracht rondom de drie pijlers, middags is er ruimte om ervaringen
op te doen in een twintigtal verschillende workshops. Kenmerk van de dag is het besef dat we
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de Brede School, de wijk en de activiteiten die we ondernemen
om de doelstellingen te realiseren.
1.4 Werkwijze en organisatiestructuur
De Brede School Overvecht heeft in oktober 2013 werkwijze vastgelegd in een Visie- en
Organisatiedocument. Na een evaluatie is dit document tijdens een vergadering van het Kernteam in
maart 2016 opnieuw vastgesteld tot einde schooljaar 2017-2018. In het schooljaar 2017-2018 zijn er
vanuit het Kernteam wederom vier portefeuillehouders; voor vreedzaam, ouderbetrokkenheid,
talentontwikkeling en de Muziekroute. Daarnaast heeft elke school schoolcontactpersonen voor de
drie pijlers. De rollen en taken van de verschillende betrokkenen zijn nader omschreven in bijlage 1.
In het afgelopen jaar zijn enkele organisatorische wijzigingen ingevoerd:
- Bij het Kernteam bleek behoefte te bestaan aan verdieping rondom de drie pijlers. Door de
hectiek van de dag schiet dat er vaak bij in. Daarom de keuze om drie maal per jaar de tijd te
nemen in een themavergadering; elke pijler komt dan een keer aan de beurt. Zo stellen we
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-

onze gezamenlijke visie bij en op elkaar af. De data van de themavergaderingen zijn vooraf
vastgesteld en opgenomen in de jaaragenda.
Vanwege de verhuizing van de coördinatoren in februari 2017 is de BSA als vergaderlocatie
voor het Kernteam niet meer beschikbaar. Besloten is om op wisselende locaties bijeen te
komen. De gastlocatie is meestal een school, op die manier is er ook gelegenheid om eens ‘in
elkaars keuken te kijken’.

1.5 Heldere structuur en planning
De structuur en planning van de drie pijlers is vastgelegd in een jaaragenda. Elke pijler kent zijn eigen
planning, maar er vindt wel regelmatig afstemming en overleg plaats. Hiervoor zijn de coördinatoren
verantwoordelijk in een tweewekelijks intern overleg. Acties en afspraken die daaruit voorkomen
worden besproken in het Kernteam en met de schoolcontactpersonen. De overlegstructuur is terug te
vinden in bijlage 2.
Talentontwikkeling:
o Planning en uitvoering van activiteiten op het gebied van talentontwikkeling worden besproken
en vastgesteld in het Kernteam, tijdens teamvergaderingen op elke school, in het
schoolcontactpersonenoverleg, tijdens de vaste contactmomenten met de aanbieders (onder
meer middels het bespreken en ondertekenen van de Leveringsvoorwaarden) en tijdens
evaluaties met schoolcoördinatoren en aanbieders.
o Als gevolg van teruglopende financiering, met name de WAP-subsidie, zal de carrousel
anders worden ingericht. Meer daarover in het volgende hoofdstuk.
o Het jaarprogramma is gecommuniceerd met alle betrokkenen en de activiteitencarrousel is te
vinden op de website van de Brede School. Er zijn dit jaar twee evaluatiemomenten tussen
schoolcoördinatoren, aanbieders en de coördinator talentontwikkeling, op 11 januari 2018 en
op 25 juni 2018.
o Onderdeel van de evaluatie is overleg met de aanbieders over de manier waarop zij
activiteiten vorm geven en de wijze waarop zij ouders betrekken bij de activiteiten. Ervaringen
uit het onderzoek naar de manier waarop ouder-kindlessen vorm krijgen wordt hierin
4
meegenomen.
Vreedzame wijk
o De inhoud en planning van de Vreedzame wijkstructuur wordt besproken en vastgesteld in
verschillende organen. Mogelijk wordt de structuur volgend jaar –mede als gevolg van de
Monitoring Vreedzaam- iets aangepast.
o De jaaragenda is voor alle betrokkenen inzichtelijk en te raadplegen.
o Vanuit de Versnelling onderzoekt de coördinator Vreedzame Wijk hoe het gesteld is met
Vreedzaam in Overvecht in de Monitoring Vreedzaam. Conclusies en aanbevelingen zijn eind
2017 bekend.
Ouderbetrokkenheid
o Activiteiten rondom ouderbetrokkenheid -voor zover nu bekend- zijn opgenomen in de
jaarkalender.
o In het schooljaar 2016-2017 is de pijler ouderbetrokkenheid in een impasse terecht gekomen.
Dit is niet specifiek voor Overvecht; meerdere (brede) scholen worstelen daarmee. Om de
opdracht te herdefiniëren heeft de coördinator ouderbetrokkenheid een ronde langs alle
scholen gemaakt. Bevindingen worden vastgelegd in dit jaarplan (hoofdstuk 4). Tijdens de
themavergadering Ouderbetrokkenheid van het Kernteam (26 juni 2017) geven we
gezamenlijk -opnieuw- richting aan ouderbetrokkenheid binnen de Brede School.

4

Dit is onderzocht door Elle van der Rijt, in opdracht van de Brede School Overvecht. April 2017
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1.6 Functioneren Kernteam
Het Kernteam komt volgens agenda in het schooljaar 2017-2018 zeven keer bijeen. Er zijn vier
reguliere vergaderingen waarin lopende zaken besproken worden. Daarnaast zijn er drie
themavergaderingen waarin extra aandacht en tijd is voor de drie pijlers. Hiermee is in maart 2017
een start gemaakt. In de reguliere vergaderingen worden de volgende thema’s behandeld worden:
- De doorgaande lijn van voorschoolse educatie naar basisschool
- Terugdringen uitstroom kinderen naar scholen buiten de wijk, als vervolg op de campagne om
leerlingen te werven
- Voortgang MuziekRoute en bijdrage van de scholen aan Creatief Vermogen
- Ontwikkelingen in de wijk en aandacht voor polarisatie en radicalisering
- Ontwikkelingen van de Versnellingsgroep Overvecht, specifiek rondom de Vreedzame wijk en
ouderbetrokkenheid
1.7 Coördinatie en eigenaarschap van de Brede School Overvecht
Wij zijn een bijzondere Brede school. Niet alleen vanwege de omvang (in aantal partners, kinderen in
de wijk, geografisch), maar ook omdat de coördinatie is belegd bij drie personen. Dit vraagt om
regelmatige afstemming, maar schept ook de mogelijkheid om je als coördinator te specialiseren en
echt te verdiepen in de materie. Vandaar dat de taken en aandachtgebieden verdeeld zijn over de
coördinator talentontwikkeling, de coördinator vreedzaam en ouderbetrokkenheid en een algemeen
coördinator. In een tweewekelijks coördinatoren-overleg stemmen we ons werk en werkwijze
onderling op elkaar af.
Als enige Brede School in de stad hebben we er in een eerder stadium voor gekozen om de inzet van
scholen aan de Brede School te compenseren. Om het werken met schoolcontactpersonen en de
inzet van schoolleiders in het Kernteam te faciliteren krijgen scholen 3,5 uur per week. Voor het
schooljaar 2017-2018 betekent dat een financiële vergoeding van € 5.250 per school per jaar.
Portefeuillehouders hebben daarnaast nog een uur per week extra voor hun taak.
1.8 PR van de Brede School
Wij vinden het belangrijk dat de Brede school Overvecht bekend is bij ouders, kinderen en
professionals binnen en buiten de wijk. Waar mogelijk presenteren wij ons als gezamenlijke partners.
Voorbeelden daarvan zijn een brochure over de scholen en partners in Overvecht, een scholenwaaier
e
met daarin de 12 basisscholen, Brede School-kraam tijdens het Voorleesfestival (3 editie op 2 juli
e
2017 in Park de Gagel, 4 editie nog niet bekend) en twee maal per jaar een informatieavond voor
jonge ouders die op het punt staan om een basisschool te kiezen. Dit laatste is nieuw en
voortgekomen uit de campagne om leerlingen te werven. Ook de brochure voor ouders en de
scholenwaaier voor professionals, bedoeld voor een gesprek met ouders over de (aanstaande)
schoolkeuze zijn een product van deze campagne en ontwikkeld door studenten via de Academie van
de Stad. We zullen daar waar gelegenheid is dit promotiemateriaal onder de aandacht brengen.
Streven is 10% meer kennismakingsbezoeken van ouders aan de basisscholen. In het schooljaar
2017-2018 gaan we de website verbeteren; er komt ruimte voor de aanbieders van activiteiten om
zich te presenteren. Ook willen we digitaal inschrijven mogelijk maken.
Wij zijn van mening dat het belangrijk is om kennis te delen en een bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van relevante thema’s binnen de Brede School. De Brede School Overvecht is dan ook
een veelgevraagd aanwezige bij pilots en bijeenkomsten (landelijke en stedelijk rondom Vreedzaam,
Sportief Vermogen).
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Jaarplanning Kernteam 2017-2018
Jaarplanning
maand

2017/2018

weeknrcoordinatie
wat

en overleg
dag

schoolvakanties

datum

tijd

inhoud

& feestdagen

34
35 startbijeenkomst TO
september

maandag

28-aug 15.15-16.30

maandag

11-sep 12.30-15.00

36
37 Kernteam 1
37
38
39

oktober

40
41
42

herfstvakantie

43
44 Kernteam 2
november

maandag

30-okt 12.30-15.00

maandag

11-dec 12.30-15.00

themabijeenkomst TO

45
46
47
48

december

49
50 Kernteam 3
51

januari

52

kerstvakantie

1

kerstvakantie

2
3
4
5
februari

6 Kernteam 4

maandag

5-feb 12.30-15.00

themabijeenkomst OB

7
8
9
maart

voorjaarsvakantie

10
11
12
13 Kernteam 5

april

maandag

26-mrt 12.30-15.00

30-3 Goede Vrijdag

14

2-4 2e Paasdag

15
16

mei

17

27-4 koningsdag

18

meivakantie

19

10-5 Hemelvaart

20 Kernteam 6

maandag

14-mei 12.30-15.00

21 studiedag BS

dinsdag

22-mei 9.30-16.00

22
juni

23
24
25
26

juli

27 Kernteam 7
28
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maandag

2-jul 12.30-15.00

themabijeenkomst VW
21-5 2e Pinkster

2.

De Brede School en Talentontwikkeling

2.1 De visie
Talentontwikkeling wil kinderen (en hun ouders) richting gegeven in de keuze voor een zinvolle vrije
tijd besteding. Hiervoor wordt een gevarieerd aanbod aan activiteiten geboden, waardoor kinderen
kennismaken met diverse disciplines. Streven is om hen toe te leiden naar verenigingen en clubs.
Naast een zinvolle vrijetijdsbesteding vinden wij ook de wederkerigheid van belang. Deelname van
kinderen aan activiteiten is vrij, maar niet vrijblijvend. We willen kinderen leren dat je soms iets moet
doen, of laten, om een hoger doel te bereiken. Of het nou gaat om regels en afspraken bij de judoles,
of de moeizame eerste geluiden die uit de viool komen, het gewenste effect en resultaat is niet altijd
direct zichtbaar. Maar dat is geen reden om snel op te geven. De activiteiten van talentontwikkeling
geven de kinderen de gelegenheid om te ontdekken waar ze goed in zijn en wat ervoor nodig is om
nog beter te worden. En dat vraagt aandacht, tijd en energie. En veel geld, maar dat willen en kunnen
wij niet vragen van deze groep kinderen en hun ouders. Wel willen wij al langer het leveren van een
wederdienst introduceren. Dit kan een financiële bijdrage zijn -zoals elders in de stad bij andere Brede
Scholen gebruikelijk is- zijn, maar dat hoeft niet. Immers, het verwerven van inkomsten is geen doel
op zich. Vormen van wederdiensten zijn ook: een knipkaart verkopen, waarbij kinderen hun bijdrage
terug krijgen als zij (vrijwel) alle keren aanwezig zijn geweest (een borg) of karweitjes doen op school
of in de wijk. Het is tot op heden om verschillende redenen nog niet gelukt om een vorm van
wederkerigheid op alle scholen in te voeren. Ook in het schooljaar 2017-2018 zullen we hier weer
aandacht aan besteden in de evaluaties met aanbieders en schoolcontactpersonen en tijdens de
themavergadering in het Kernteam.
2.2 Het aanbod
In het Visie- en organisatiedocument staat: “Er is sprake van een vraaggestuurd aanbod waarbij
aanbieders de mogelijkheid krijgen om in een carrouselvorm de cursussen aan te bieden.” Maar wat is
vraaggestuurd, en van wie komt die vraag? Hierover heeft het Kernteam van gedachten gewisseld
tijdens de themavergadering op 27 maart 2017. Kinderen en ouders wordt weinig gevraagd naar wat
zij (zouden) willen. Dus hoe weten wij of het aansluit bij hun wensen en behoefte? Anderzijds, een van
de doelen van talentontwikkeling is kinderen laten kennismaken met het onbekende en hen leren
grenzen te verleggen. De veronderstelling is dat kinderen –en hun ouders- niet zo snel om iets zullen
vragen dat zij niet kennen. Vandaar de keuze voor een deels vernieuwend aanbod. Voor beide
standpunten is wat te zeggen.
Ook hebben we tijdens de themavergadering de kenmerken van het aanbod opnieuw geformuleerd: :
•
Er wordt gewerkt aan de hand van de kerndoelen (doelstellingen) van het onderwijs
•
Er wordt gewerkt vanuit de principes van de Vreedzame Wijk en er is een relatie met
ouderbetrokkenheid
•
Aanbieders doen een aanbod in de wijk en/of bieden kinderen de mogelijkheid om een
verlengde cursus te volgen
•
Er wordt gestuurd op kwaliteit (punt van aandacht is hoe dit te meten, daarvoor hebben we
nog geen harde criteria)
•
Er wordt structureel gewerkt aan de verbinding binnenschools–buitenschools
We monitoren het bereik van de activiteiten; aantal kinderen dat deelneemt onder of na schooltijd en
dat doorstroomt naar een club of bijenkorf. Deze gegevens vragen wij van schoolcontactpersonen en
van aanbieders. Aan het einde van het schooljaar dienen deze documenten mede als evaluatie en om
afspraken over de voortzetting van de samenwerking te maken. In een gesprek met de aanbieder
wordt afspraken gemaakt en vastgelegd in de Leveringsvoorwaarden 2017-2018. Onderdeel van het
gesprek is ook de wijze waarop aanbieders toeleiding vorm gaan geven.
2.3 Doelstellingen 2017-2018
1. Scholen verbinden zich aan het aanbod van activiteiten in het kader van talentontwikkeling
(vergroten eigenaarschap scholen)

49

2. Er wordt een ruim aanbod van activiteiten aangeboden uit de disciplines sport, cultuur en
activiteiten die een verbinding hebben met de vakken op school en/of aansluiten bij de
projecten in de wijk van de partners.
3. Voor alle leeftijdsgroepen is er een aanbod in drie periodes van 10 weken in het schooljaar.
Toelichting bij doelstelling 1 ‘Scholen verbinden zich aan het aanbod van activiteiten in het kader van
talentontwikkeling (vergroten eigenaarschap scholen)’:
Alle betrokkenen vervullen daarin een rol. Welke rol dat is staat beschreven in het Visie- en
Organisatiedocument en is ook als bijlage 1 opgenomen bij dit jaarplan. Voorafgaand aan het
activiteitenaanbod op school bespreken aanbieder en de school het Afsprakenboek 2017-2018. Dit
dient als praatpapier en naslagwerk.
Afspraken en acties:
 Portefeuillehouders zijn zoveel mogelijk woordvoerder in het overleg van het Kernteam, zij
bereiden het thema voor met de inhoudelijk coördinator
 Schoolcontactpersonen zijn verantwoordelijk voor de activiteiten op school, zij bespreken
voortgang en knelpunten met de inhoudelijk coördinator tijdens twee evaluatiemomenten en
zo nodig tussentijds
 Leveringsvoorwaarden en Afsprakenboek bevatten afspraken tussen drie partijen; de
aanbieders, de school (in de persoon van de schoolcontactpersoon) en de coördinator
talentontwikkeling als vertegenwoordiger van de Brede School.
Toelichting bij doelstelling 2: ‘Er wordt een ruim aanbod van activiteiten aangeboden uit de disciplines
sport, cultuur en activiteiten die een verbinding hebben met de vakken op school en/of aansluiten bij
de projecten in de wijk van de partners’:
Ook dit jaar biedt de Brede School een ruim aanbod aan activiteiten. Om dat rond te krijgen is wel een
uitdaging vanwege teruglopende financiering. De activiteiten worden geboden in carrouselvorm,
waarbij alle disciplines op alle scholen aan bod komen. Dit wordt gefinancierd uit het reguliere
activiteitenbudget en aangevuld met subsidie uit de WAP. Deze WAP-subsidie wordt afgebouwd; in
het schooljaar 2017-2018 ontvangen we nog maar de helft van het eerdere budget (van € 80.000 naar
€ 40.000). Dat vraagt om keuzes in het beleid en in het aanbod. Door een aangepaste werkwijze zijn
we er in geslaagd om het activiteitenaanbod op pijl te houden. De activiteiten die aan bod komen zijn
theater, beeldend, circus, media, dans, diverse sporten en voor kleuters Zang en bewegen, als
opmaat naar de MuziekRoute.
o MuziekRoute
De MuziekRoute is een echt Overvechts product. Gestart op enkele scholen en inmiddels een begrip
in de wijk en daarbuiten. In de MuziekRoute krijgen kinderen vanaf groep 3 muziekles, zowel vocaal
als -in groep 5- op een instrument. De lessen worden verzorgd door professionele docenten.
Samenwerkingspartners van de MuziekRoute zijn naast de Brede School TivoliVredenburg, het Rosa
Ensemble en het Utrechts Centrum voor de Kunsten.
Enkele keren per jaar is er een optreden voor ouders en andere genodigden in het Stefanus
Cultuurhuis. Vanaf schooljaar 2017-2018 zullen afsluitende optredens in TivoliVredenburg niet langer
elk jaar, maar nog slechts eens per drie jaar plaatsvinden. Hiertoe is vanwege financiële redenen
besloten; de organisatie van de optredens en de logistiek om kinderen naar TivoliVredenburg te
vervoeren is (te) kostbaar. De ouders worden zoveel mogelijk gestimuleerd betrokken te zijn bij het
muziekonderwijs aan hun kind. Ze worden uitgenodigd voor de ouder-kindlessen en de presentaties.
Ouders betrekken bij het muziekonderwijs en de uitvoeringen blijft een uitdaging in deze wijk.
Het vinden van voldoende financiële middelen voor de MuziekRoute is een punt van aandacht en
regelmatig ook zorg. De kosten worden nu deels betaald door de scholen zelf, middels de subsidie
Cultuur voor elk kind en Rijksgelden. De gemeente Utrecht (Wijkbureau Overvecht) levert een
bijdrage. Daarnaast zijn er nog verschillende fondsen die de MuziekRoute ondersteunen.
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Tot op heden heeft het UCK garant gestaan. Er is vanuit het Kernteam een werkgroep
fondsenwerving opgericht die zich bezig houdt met het zoeken naar aanvullende financiering.
o Verbindingen tussen school en buurt/wijk
De aanbieders van activiteiten op de scholen verzorgen een vorm van toeleiding in de wijk. Tijdens de
ouder-kindles of de afsluitende les wordt aan kinderen en ouders verteld waar de vervolglessen plaats
vinden. Dat is op een naburige school, in een buurtcentrum of een bijenkorf. Aanbieders hebben
binding met de wijk of zijn daar zichtbaar aanwezig, zoals het UCK dat lessen verzorgd in Stefanus.
Kennis van (werken) in Overvecht is een belangrijk punt bij de selectie van aanbieders van activiteiten
en bij de vakdocenten die aanbieders inhuren. Verbinding wordt ook gerealiseerd in het Kernteam,
waar vertegenwoordigers van scholen, welzijn en voorschoolse educatie aanwezig zijn.
Afspraken en acties:
 In het overleg over de Leveringsvoorwaarden wordt met de aanbieders besproken op welke
wijze de verbinding met de wijk gestalte krijgt
 Ook wordt in dit overleg besproken op welke wijze toeleiding tot activiteiten in de wijk mogelijk
 Er is aandacht voor de wijze waarop de ouder-kindles en de afsluitende les vormen krijgen.
Afspraken hierover worden eveneens vastgelegd in de Leveringsvoorwaarden
 In Overvecht werken wij Vreedzaam, dat betekent dat aanbieders van activiteiten bereidt zijn
om een cursus Vreedzaam werken te volgen en daarnaar te handelen.
Toelichting bij doelstelling 3 ‘Voor alle leeftijdsgroepen is er een aanbod in de drie periodes van 10
weken in het schooljaar’:
Vanaf 2017-2018 is Overvecht ingedeeld in vier clusters en niet langer in drie zone’s. De clusters
worden gescheiden door grote doorgaande dreven en de afstand tussen verschillende plekken binnen
een cluster is zo klein mogelijk. Elk cluster bestaat uit drie scholen. In Overvecht is gekozen om te
werken met de vorm van carrousel. Activiteiten vinden bloksgewijs plaats en verschuiven in een
volgende periode naar andere scholen. In elke periode is er voor minimaal 800 leerlingen ruimte om
aan een activiteit deel te nemen. Voor de groepen 1 en 2 biedt de talentontwikkeling Zang en
bewegen om de opstap naar de MuziekRoute voor de jonge kinderen mogelijk te maken. Op deze
manier sluit het aanbod optimaal aan bij de visie dat kinderen kennis maken met diverse disciplines.
De lessen worden in drie periodes aangeboden:
- Periode 1 > 9-9-2017 t/m 2-12-2017 (week 37 t/m 48)
- Periode 2 > 13-1-2018 t/m 1-4-2018 (week 3 t/m 13)
- Periode 3 > 16-4-2018 t/m 1-7-2018 (week 16 t/m 26)
Indeling in clusters:
Cluster
Cluster Noord
Cluster Oost

Cluster Zuid
Cluster West

Scholen
OBO Klopvaart/Johannesschool
De Schakel
ste
Joannes 23
OBO Watertoren
St Maarten
OBO Spoorzicht/Cleophas
Op Dreef
Marcusschool
OBO De Gagel/Mattheus

Overige accommodaties:
Buurthuis De Boog
De Dreef (buurthuis &
sportpark)
Buurthuis De Jager
Sportpark Loevenhoutsedijk
Stefanus cultuurhuis
Vechtzoom sportpark
Atletiek (Cantina)

Het aantal leerlingen is op die manier redelijk gelijk verdeeld over de vier clusters, zoals ook blijkt uit
de tabel:
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Leerlingenaantal over 2014 en naar schatting volgens prognose 2018 per school en per cluster
clusters

scholen

noord

OBO Klopvaart

179

189

Johannesschool

214

229

De Schakel

246

270

Joannes 23ste

236

290

OBO Watertoren

106

105

St Maarten

120

134

Op Dreef

183

187

OBO Spoorzicht

101

106

Cleophas

551

260

553

Marcusschool

297

316

783

OBO De Gagel

231

269

Mattheusschool

188

198

oost

zuid

west

teldatum 2014

teldatum 2018

5

cluster in 2018

688
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Afspraken en acties:
 De indeling van de carrousel wordt tijdig -uiterlijk het begin van het schooljaar- bekend
gemaakt aan alle scholen, de indeling is ook te vinden op de website van de Brede School en
maakt deel uit van de jaarplanning.
 Er is een ruim aanbod voor kinderen uit alle leeftijdsgroepen, met dit aanbod worden ten
minste 800 kinderen bereikt.
2.4 Werkwijze
In het schooljaar 2017-2018 zal het aanbod aan activiteiten iets anders georganiseerd worden. Reden
daarvoor is dat er minder financiën beschikbaar om activiteiten te kunnen bieden. Dit heeft te maken
met afnemende WAP-subsidies. In het onderstaande overzicht voor de beschikbare bedragen per
schooljaar bij gelijkblijvende reguliere subsidie. Dit is nu nog een verondersteld bedrag, aangezien de
bijdrage van de gemeente voor volgend jaar pas in juni 2017 bekend is:
Schooljaar:
Reguliere activiteitensubsidie
WAP Talentontwikkeling
Deel van WAP ouderbetrokkenheid t.b.v.ouderkindlessen
Totaal

2016-2017
€ 87.000
€ 20.000
€ 10.000

2017-2018
€ 87.000
€ 10.000
€ 5.000

2018-2019
€ 87.000
0
0

€ 117.000

€ 102.000

€ 87.000

Het Kernteam heeft ervoor gekozen om het activiteitenaanbod zoveel mogelijk te behouden, dus
evenveel activiteiten als in eerdere jaren. Dat betekent dat de organisatie van het aanbod anders
moet. De kern van de nieuwe opzet is:
- 5 kennismakingslessen op de eigen school onder of na schooltijd
- Een vervolgaanbod van 5 lessen op een school in de buurt, binnen het cluster
- Het vervolgaanbod is ook toegankelijk voor kinderen van de andere scholen. Dat is nieuw!
Na een introducties onder schooltijd volgen lessen onder of na schooltijd (afhankelijk van de keuze
van de school). De (een-na-)laatste les is een ouder-kindles, waarin het belang en het plezier van de
activiteit naar voren komt. In deze les wordt verteld waar kinderen de 5 vervolglessen kunnen volgen.
Dat kan zijn: op de eigen school, in de school in hetzelfde gebouw of op een andere school binnen het
cluster. De locatie van de vervolglessen is vooraf in overleg bepaald en te vinden op de website.
Kinderen melden zich middels het inschrijfformulier (te vinden in het Afsprakenboek) aan voor de
5

Bron: leerlingenprognoses 2015-2019 door Bestuursinformatie en UVO
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vervolglessen. Na de eerste vijf lessen of na de vervolglessen kunnen kinderen terecht bij de club. Dit
wordt actief uitgedragen door de aanbieders. Het werken in clusters vraagt om afstemming en
overleg. De eerste lessenserie dient op drie scholen tegelijk van start te gaan, omdat de kinderen van
deze drie scholen zich in dezelfde week aanmelden voor de vervolglessen, die direct daarna (nog in
dezelfde periode) van start gaan. Scholen verliezen daarmee een stuk autonomie. Maar dit is
momenteel de meest reële optie om hetzelfde aanbod te blijven bieden; cursussen die in het verleden
niet vol waren kunnen zo meer kinderen ‘bedienen’.
2.5 Activiteitenaanbod
De sportactiviteiten zijn (opnieuw) in de carrousel ondergebracht. Daardoor is er een goed gevuld
sportprogramma ontstaan met een aanbod voor alle leeftijdsgroepen. Daarnaast is er een aanbod op
het gebied van cultuur (zang en bewegen voor kleuters, theater, beeldend en circus) door het UCK,
extra dansaanbod en media en media-wijsheid voor de bovenbouw (groep 7 en 8). Indien mogelijk en
wenselijk nemen we in de tweede en derde periode nieuwe activiteiten op zoals Koken en Techniek
en wetenschap.
Binnen elk cluster is gedurende het jaar een evenwichtige verdeling van activiteiten; contactsporten
naast teamsporten, kunst en cultuur naast circus en mediawijsheid. Na de eerste vijf lessen op elke
school gaan de kinderen naar een gezamenlijke plaats binnen het cluster. Dat kan zijn een school,
maar ook een buurthuis of een van de vier bijenkorven. We streven naar continuïteit en duidelijkheid;
scholen kunnen daarom aangeven welke activiteit zij willen huisvesten. Aldus ontstaan bijvoorbeeld
korfbal- of theaterscholen. Dat is de plek in het cluster waar kinderen (en ouders) altijd heen kunnen
om te korfballen of te werken aan hun theatervaardigheden. Het activiteitenaanbod is terug te vinden
op de website van de Brede School.
Overzicht van activiteiten per cluster en per periode:
schooljaar 2017-2018
groepen
onderbouw

groep 3/4

groep 5/6

groep 7/8

aanbieders:

periodes:
1. week 37 t/m 48

2. week 3 t/m 13

clusters

11-9 t/m 2-12

13-1 tm 1-4

noord

Zang en bewegen

judo

Zang en bewegen

atletiek

Zang en bewegen

oost

Zang en bewegen

judo

Zang en bewegen

atletiek

Zang en bewegen

zuid

Zang en bewegen

atletiek

Zang en bewegen

judo

Zang en bewegen

west

Zang en bewegen

Zang en bewegen

judo

Zang en bewegen

noord

theater

oost

worstelen

theater

zuid

beeldend

worstelen

dans

west

dans

beeldend

voetbal (vv De Dreef)

noord

korfbal

circus

judo

oost

judo

beeldend

worstelen

zuid

korfbal

judo

beeldend

west

circus

voetbal + korfbal

dans

noord

dans

media

taekwon-do

musical/theater

oost

dans

media

musical/theater

zuid

taekwon-do

korfbal

west

korfbal

dans

UCK

zang en bewegen, circus, theater, beeldend

Eus

judo

PM-Dance

dans

voetbal (vv De Dreef)
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media

16-4 t/m 1-7

circus

Harten voor Sport worstelen, voetbal, atletiek, korfbal, taekwon-do
Mira Media

3. week 16 t/m 26

atletiek

dans
dans

circus

taekwon-do
media

musical/theater
musical/theater

media

2.6 Betrokkenheid van ouders > relatie tussen talentontwikkeling en ouderbetrokkenheid
In Overvecht ervaren we dagelijks dat het essentieel is om ouders te (blijven) betrekken bij activiteiten
met en voor kinderen. Zonder commitment van ouders kunnen we niet. Er lijkt een kloof tussen
binnenshuis en buitenshuis te ontstaan, waarin kinderen zich een weg moeten vinden. Ouders worden
op verschillende momenten bij de activiteiten betrokken: tijdens de ouder-kindles ervaren zij hoe het is
om mee te doen. Zij worden actief gevraagd om een inbreng te leveren, zodat zij thuis met het kind in
gesprek kunnen over de activiteit. Aan het einde van de lessenserie is er een afsluitende les; een
voorstelling, presentatie of weer een meedoe-les. Bij elke gelegenheid informeren de aanbieders de
ouders actief over de mogelijkheden van de toeleiding naar de activiteit elders in de wijk.
Punt van aandacht is de ouder-kindlessen. Voor veel aanbieders is dat lastig; ze weten niet goed in
welke vorm zij dat moeten gieten. Vaak heeft de ouder-kindles de vorm van een afsluitende meekijkles. Dat is niet de bedoeling. Om aanbieders beter voor te bereiden en ervaringen met elkaar te delen
heeft in april 2017 een studiemiddag hierover plaats gevonden. Van deze studiemiddag is een film
gemaakt, deze is bruikbaar om aanbieders tools aan te reiken. Tijdens de evaluatie met
schoolcontactpersonen en aanbieders is de ouder-kindles eveneens een onderwerp van gesprek.
2.7 Vreedzaam werken > relatie tussen talentontwikkeling en de Vreedzame wijk
In Overvecht werken we volgens de methodiek van de Vreedzame wijk. Dit doen we al een aantal
jaren en daarin schuilt de kracht. Kinderen en ouders horen overal waar zij komen dezelfde
boodschap; op school, in de speeltuin, in het buurthuis, op straat door de wijkmediatoren. Ook de
aanbieders van activiteiten werken vreedzaam en hebben daarvoor een training gevolgd. Deze wordt
verzorgd door de coördinator Vreedzame wijk van de Brede School of door de eigen organisatie. Het
‘afvinken’ van deze verplichting is onderwerp van gesprek bij de leveringsvoorwaarden en tijdens de
evaluatie daarvan. Het voor de vervolglessen samen komen op een van de scholen binnen het cluster
past goed binnen vreedzaam werken; scholen heten kinderen die zij niet kennen welkom op hun
school.
2.8 Samenvattend; criteria van talentontwikkeling
Zoals al gesteld: talentontwikkeling wil kinderen (en hun ouders) richting gegeven in de keuze voor
een zinvolle vrije tijd besteding. Hiervoor wordt een gevarieerd aanbod aan activiteiten geboden,
waardoor kinderen kennismaken met diverse disciplines. Om gezamenlijk vast te stellen of initiatieven
voldoen aan missie visie en uitgangspunten van het jaarplan hebben we een aantal criteria opgesteld.
Deze zijn richtinggevend en bedoeld als meetlat; doen we nog wel wat afgesproken en beoogd?
De criteria zijn:
1. Partners van de Brede school onderschrijven de missie en visie
2. Partners stemmen werkwijze rondom talentontwikkeling in de carrousel op elkaar af
3. De Brede School gaat -alleen maar- met aanbieders in zee die voldoen aan de onderstaande
checklist
Checklist voor aanbieders:
- Aanbieders van activiteiten hebben een binding met de wijk. Zij zijn zichtbaar present,
bijvoorbeeld door gebruik te maken van de Stefanus.
- Aanbieders hebben voldoende kennis over en ervaring met de doelgroep; Overvechtse
kinderen en hun ouders
- Aanbieders hebben kennis van democratisch burgerschap (vreedzame wijk) en weten
daarnaar te handelen
- Activiteiten en initiatieven met en rondom ouders zijn erop gericht ouders te betrekken bij
onderwijs en de opvoeding gezamenlijk ter hand te nemen
- Aanbieders onderschrijven de leveringsvoorwaarden en handelen daarnaar
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Jaarplanning talentontwikkeling 2017-2018
maand

weeknr

Talentontwikkeling
wat

schoolvakanties

waar

dag

datum

tijd

OBO Gagel/Mattheus

maandag

28-aug 15.15-16.30

maandag

18-sep

& feestdagen

34
35 startbijeenkomst
september

36
37
37 start periode 1
38
39

oktober

40
41
42

herfstvakantie

43
44
november

45
46
47
48 laatste week periode 1

december

vrijdag

1-dec

49
50
51
52

januari

kerstvakantie

1
2 tussenevaluatie

kerstvakantie
OBO Gagel/Mattheus

3 start periode 2

donderdag

11-jan 15.15-17.00

maandag

15-jan

4
5
februari

6
7
8
9

maart

voorjaarsvakantie

10
11
12
13

april

30-3 Goede Vrijdag

14 laatste week periode 2

vrijdag

7-apr

2-4 2e Paasdag

15
16 start periode 3

mei

maandag

16-apr

17

27-4 koningsdag

18

meivakantie

19

10-5 Hemelvaart

20
21

21-5 2e Pinkster

22
juni

23
24
25
26 eindevaluatie

juli

27 laatste week periode 2
28
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OBO Gagel/Mattheus

maandag
vrijdag

25-jun 15.15-17.00
7-jul

3.

De Brede School en de Vreedzame wijk

3.1 De visie
Vreedzaam werken is het centrale thema van de Versnelling. Vreedzaam samenleven komt op alle
niveaus terug. Op wijkniveau: een veilig en positief klimaat, waarin participatie centraal staat, als
alternatief voor de straatcultuur. Op het niveau van de kinderen: kinderen hun vaardigheden in het
constructief omgaan met conflicten toe laten passen in andere contexten en kinderen betrekken bij
hun omgeving en daarmee de ontwikkeling van participatie en gemeenschapszin bevorderen. Op het
niveau van de opvoeders: het verminderen van handelingsverlegenheid van betreffende opvoeders,
het versterken van het pedagogisch beleid van wijkinstellingen (uitgaande van de principes van de
Vreedzame School) en het bewerkstelligen van een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid bij de
‘opvoeders’: leerkrachten, andere professionals, vrijwilligers, ouders.
De doelen van de Vreedzame wijk zijn;
o Kinderen kunnen de vaardigheden t.a.v. vreedzaam handelen, waaronder het oplossen van
conflicten toepassen in een andere omgeving dan de school
o Kinderen worden betrokken bij hun omgeving en daarmee wordt participatie en
gemeenschapszin bevorderd
o Opvoeders sluiten hun pedagogisch handelen aan op de schoolse situatie, opvoed
verlegenheid bij opvoeders wordt verminderd (leerkrachten, vrijwilligers, ouders, bewoners,
professionals)
o Er ontstaat een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid bij verschillende opvoeders (samen
verantwoordelijkheid voelen voor alle kinderen in Overvecht)
o Het pedagogisch beleid van wijkinstellingen wordt versterkt, sluit aan bij de Vreedzame school
o In de leefomgeving van de kinderen neemt de veiligheidsbeleving toe.
3.2. Monitoring Vreedzaam
Binnen de alliantie Opgroeien en opvoeden in de Versnelling Overvecht hebben we als Brede School
opgemerkt dat er veel gebeurd (is) op het gebied van Vreedzaam, maar dat er nu behoefte is om stil
te staan bij waar we met elkaar staan als het gaat om implementatie en borging bij de verschillende
vreedzame scholen, organisaties en de wijk als geheel. Daarom zal de Brede School, in drie fasen,
onderzoeken wat de stand van zaken is m.b.t de Vreedzame wijk ontwikkeling. Hierbij worden de
doelen van de Vreedzame wijk getoetst aan de praktijk o.a. door middel van een checklist als
zelfevaluatie instrument om na te gaan hoe Vreedzaam geborgd is in de verschillende organisaties.
Het resultaat van deze monitoring is een plan van aanpak rondom vragen als: wat gaat goed, wat
willen we behouden? Wat heeft nog aandacht nodig? En wat is daarin onze gezamenlijke opdracht?
Hieruit komen conclusies, bevindingen en aanbevelingen aan onszelf en andere partijen in de wijk.
3.2.2 Onderzoeksvragen op hoofdlijnen
Op organisatieniveau:
- Hoe wordt Vreedzaam zichtbaar in het handelen van medewerkers richting kinderen, ouders
en collega’s?
- Hoe is Vreedzaam geborgd in de verschillende organisaties en welke ondersteuning is
gewenst?
- Wat zijn successen en voorbeelden van Vreedzaam werken die men wil delen met anderen?
Op wijkniveau:
- Hoe kan de verbinding tussen de betrokken partijen binnen de Vreedzame wijk Overvecht
worden geoptimaliseerd?
- Hoe worden verbindingen tussen verschillende werelden van kinderen gerealiseerd?
- Welke factoren belemmeren en bevorderen een optimale verbinding tussen verschillende
partijen binnen de Vreedzame wijk?
- Welke ondersteuning kunnen organisaties elkaar bieden?
- Wat zijn successen en voorbeelden die men wil delen met anderen?
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3.2.3 Werkwijze en tijdsplanning
Het project Monitoring vreedzaam is gestart in februari 2017 en loopt tot einde 2017. Het bestaat uit
drie fases:
Fase 1: interviews met organisaties (professionals) > febr.-april 2017
Fase 2: interviews met bewoners die activiteiten voor kinderen in de wijk organiseren zoals
kinderclubs en huiswerkklassen in de buurthuizen > mei-juli 2017
Ook zijn de wijkmediatoren (kinderen en ouders) geïnterviewd door studenten ven de RUU, zij komen
voor de zomer met hun bevindingen.
Fase 3; gesprekken met ouders en het opstellen en toetsen van conclusies en aanbevelingen > septdec 2017
3.3 Doelstellingen 2017-2018
1. Het eigenaarschap van scholen vergroten door een actieve bijdrage te leveren aan de
Vreedzame wijk (o.a. inzet schoolcontactpersonen, wijkmediatoren, Vreedzame kinderraad).
2. Het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de Vreedzame wijk en meer verbindingen
leggen tussen school en buurt/wijk.
3. Aandacht voor vreedzaam vanuit het programma Versnelling Overvecht, door diverse
organisaties, waaronder de Brede School.
Toelichting op de doelstelling 1 ‘Het eigenaarschap van scholen vergroten door een actieve bijdrage te
leveren aan de Vreedzame wijk’
Om deze doelstelling te bereiken zet de Brede School middelen in die door de scholen worden
uitgedragen en die op school door worden uitgevoerd. Diverse gremia (coördinator vreedzaam,
schoolcontactpersonen, actieteam Vreedzaam) en zo mogelijk externe partijen zoals sociaal
makelaars vervullen hierin een rol. Deze rollen binnen de Brede School staan beschreven in bijlage 1.
De vreedzame wijk is concreet zichtbaar in het project Wijkmediatoren en in de Kinderraad. Ook het
politieconvenant valt hieronder. Ook het politieconvenant valt hieronder. Nieuwe ontwikkeling is de
aandacht voor het thema omgaan met scherpe verschillen, waarmee we werken aan de doelstellingen
van Utrecht zijn we samen, een programma gericht op het voorkomen van polarisatie en
radicalisering, Alle schoolteams worden getraind.
a. Bijdrage per school
De schoolcontactpersonen zijn verantwoordelijk voor de verbinding vanuit de Vreedzame school naar
de Vreedzame wijk. Zij bewaken de kwaliteit van uitvoering van de trajecten kinderraad (KR) en
wijkmediatoren (WM) binnen de school (het team) in relatie tot programma Vreedzame school.
Taken:
- Bewaken uitvoering en kwaliteit van traject wijk mediatoren (training en begeleiding)
- Coördineren/uitvoeren Vreedzame kinderraad (o.a. buurtacties)
- Sociale kaart; kennis communiceren tussen wijk en school
- Contact met oudercontactpersoon (over betrokkenheid ouders)
- Contact met schoolcontactpersoon en directeur om Vreedzaam levend te houden binnen het
eigen schoolteam.
Contact tussen de schoolcontactpersonen Vreedzaam en de contactpersoon ouders moeten worden
verstevigd door gezamenlijke interne overleggen binnen de scholen. Elke schoolcontactpersoon
maakt een afspraak met sociaal makelaars of andere partijen over rol en taakverdeling t.a.v.
ondersteuning van wijkmediatoren en kinderraad in de wijk.
Taken van de Vreedzame wijk coördinator:
- Aandacht voor evenwichtige verdeling van de bijdragen van verschillende scholen bespreken in
schoolcontactpersonen overleg en Kernteam.
- Organisatie Platform Vreedzame wijk (4 x per jaar)
- Ontwikkeling van wijkmediatiemodel vormgeven.
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-

Coördinatie van het opleidingstraject van wijkmediatoren en training en het geven van training aan
wijkmediatoren (zowel kinderen als ouders)
Coördinatie van het traject van de VW kinderraad en toeleiding naar stedelijke kinderraad.
Het geven van trainingen aan professionals in de wijk
Eerste aanspreekpunt voor wijkorganisaties, bewoners en ouders t.a.v. VW

b. Uitvoering project wijkmediatoren
Er is een training van nieuwe wijkmediatoren uit groep 8 door leerkrachten samen met de sociaal
makelaar jeugd, deze wordt gevolgd door een stage, diploma-uitreiking en kennismaking met
wijkprofessionals. Samen met stichting JoU zal een terugkombijeenkomst voor wijkmediatoren
georganiseerd worden. Het werk van de wijkmediatoren wordt gemonitord tijdens een 6 wekelijks
mediatorenoverleg op school. Wijk & co ontwikkelt een stagekrant. Alle wijkmediatoren lopen een of
twee maal stage in de wijk. Stageplekken en -opdrachten zijn bijvoorbeeld op een andere school of in
een speeltuin. Wijkmediatoren worden structureel betrokken bij activiteiten als het schoolvoetbaltoernooi. De vraag wat wijkmediatoren kunnen betekenen tijdens dit soort activiteiten wordt aan hen
voorgelegd en maakt deel uit van het project. Doel daarvan is dat de wijkmediatoren meer verbinding
krijgen met de wijk en dat wijkmediatie ervaren wordt als iets structureels, onlosmakelijk verbonden
aan Overvecht.
De rol van wijkmediatoren wordt besproken tijdens de overdracht naar VO i.v.m. doorgaande lijn
PO/VO en zo mogelijk worden de kwaliteiten van de wijkmediatoren benut. Of dit werkelijk mogelijk is
hangt mede af van de scholen voor VO waar de wijkmediatoren voor kiezen, niet alle scholen voor
voortgezet onderwijs werken volgens deze methode. Voor het Trajectumcollege geldt dat in elk geval.
Aandachtspunt is de wijze waarop ouders eerder en beter betrokken kunnen worden bij het traject.
Aan ouders moet toestemming gevraagd worden voor geven van contactgegevens i.v.m. directe
benadering bij overgang naar het voortgezet onderwijs en voor de opbouw van een bestand van (oud)
wijkmediatoren. Dit bestand is van belang om ook later wijkmediatoren te kunnen monitoren en hen
wellicht in te zetten als rolmodel.
Acties naar aanleiding van het winnen van de Tolerantieprijs 2015: mede op verzoek van de kinderen
is door Mira Media een website ontwikkeld; www.wijkmediatoren-overvecht.nl Doel van deze website
is dat opgeleide wijkmediatoren zichtbaar en vindbaar zijn voor kinderen en professionals en het is
een middel om aandacht te geven aan Vreedzaam handelen, waaronder conflict oplossing in de
digitale wereld van kinderen. We streven naar onderlinge verbondenheid en langdurige
verbondenheid met elkaar en met de wijk. Punt van aandacht is het beheer en onderhoud van de
website. Dit is gegarandeerd tot eind 2017, we onderzoeken mogelijkheden voor duurzaam vervolg in
samenwerking met Mira Media en stichting JoU in relatie tot de aandacht voor digitaal burgerschap.
Een mogelijke oplossing zou zijn overname door vrijwilligers. Een vacature daarvoor is uitgezet in de
wijk bij partners.
c. Wijkmediatie model
Daarnaast is het wijkmediatiemodel ontwikkeld. Doel van het wijkmediatie model is om basis
conflicten in de wijk in gezamenlijkheid (professionals, ouders en kinderen) zelf op te lossen voordat
er wordt verwezen naar politie. Er is een groep van circa 20 professionals opgeleid om een goede
conflictanalyse te maken bij basisconflicten in de wijk. De ambitie is om daar uiteindelijk ook ouder
mediatoren bij te laten aansluiten. In voorjaar 2017 zijn we in samenwerking met partijen die op straat
werken aan een Vreedzaam klimaat gestart met een traject ‘’Waar ligt de grens?”, onder leiding van
mediator Janny Dierkx. Doel is om gezamenlijke afspraken te maken over het vaststellen en de
consequenties van grensoverschrijdend gedrag van jongeren op straat. Dit o.a. in het kader van de
veilige publieke taak. Hiermee wordt dus gewerkt aan een verbinding van de Vreedzame wijk partners
en veiligheidspartners met de politie als verbinder tussen beide ‘’werelden’’ (zie model wijkmediatie).
d. Uitvoering project kinderraad
De selectieprocedure van kinderen krijgt meer draagvlak en zichtbaarheid binnen de school. Er zullen
drie bijeenkomsten voor de gehele kinderraad onder schooltijd plaatsvinden, onder leiding van een
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sociaal makelaar en de Vreedzame wijk coördinator. Hiervoor zullen leden van de Wijkraad en/of
gemeenteraadsleden of relaties bij de gemeente worden uitgenodigd. De kinderraadsleden die
worden gekozen voor deelname aan de stedelijke kinderraad krijgen een voorbereidende workshop
aangeboden gericht op presentatie van hun wijkactie en het voeren van een dialoog.
e. Uitvoering politieconvenant
De wijk/jeugdagent bezoekt alle scholen volgens planning twee keer per jaar, de rol van de politie
wordt meegenomen in de ontwikkeling van het wijkmediatiemodel. Het Politieconvenant is in het
voorjaar van 2016 in het Kernteam geëvalueerd. Besloten is om de gemaakte afspraken te handhaven
en waar nodig nog eens onder de aandacht te brengen.
Toelichting op de doelstelling 2: ‘Het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de Vreedzame
wijk en meer verbindingen leggen tussen school en buurt/wijk’.
Elke school heeft naast informeren van ouders een plan voor ouderbetrokkenheid en Vreedzame wijk
(dit is de verbinding met ouderbetrokkenheid). Schoolcontactpersonen en sociaal makelaars trekken
samen op bij de trajecten Wijkmediatoren en Kinderraad. Op wijkniveau is aandacht voor gezamenlijk
opvoeden van kinderen in de wijk (inloop, platformbijeenkomsten ed.). Inmiddels is een aantal ouders
opgeleid tot wijkmediator.
Het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de vreedzame wijk en meer verbinding leggen
tussen wijk en school is een voortdurend punt van aandacht en maakt ook deel uit van de Monitoring
Vreedzaam, in het kader van de Versnelling. De doelstelling blijft daarom ook dit jaar actueel; welke
richting acties gaan krijgen om dit doel te behalen hangt mede af van de uitkomsten van de
monitoring, die eind 2017 bekend zijn.
Toelichting op de doelstelling 3: ‘Aandacht voor vreedzaam vanuit het programma Versnelling
Overvecht, door diverse organisaties, waaronder de Brede School’
Naast de Brede School spelen ook andere organisaties uit de alliantie Opgroeien en Opvoeden hierin
een rol. Dat zijn Wijk &co, Spelenderwijs, JoU, El Amal en JGZ. Het aandeel van de Brede School
bestaat uit de monitoring (zie 3.2. Monitoring vreedzaam).
3.4 Talentontwikkeling > relatie tussen Vreedzame wijk en talentontwikkeling
In Overvecht maken alle kinderen van de basisscholen in het kader van de ontwikkeling van hun
talenten kennis met activiteiten op het gebied van sport, cultuur en muziek. Voorwaarde is dat
aanbieders van activiteiten geschoold zijn in de methodiek van vreedzaam werken. En een
vreedzame houding van de scholen komt ook terug tijdens de vervolglessen per cluster, als kinderen
van verschillende scholen elkaar na schooltijd ontmoeten. Voor aanbieders van sportactiviteiten geldt
dat zij werken volgens de Leerlijn sportief vermogen.
Overvecht doet mee met de pilot en ontwikkeling van de Leerlijn Sportief Vermogen (LLSV). Samen
met de wijken Hoograven en Ondiep Zuilen wordt de pilot vormgegeven in samenwerking met Harten
voor Sport, de Gemeente Utrecht en Windesheim. Met stichting Vreedzaam zijn de afspraken
gemaakt om de LLSV een onderdeel te laten zijn het vreedzame programma. In grote lijnen komt het
er op neer dat er verbindingen worden gemaakt of professioneel niveau en dat kinderen op elk niveau
en bijzondere kwaliteiten begeleid worden. Er zijn uitgebreide documenten waarin de LLSV in detail
wordt uitgelegd.
3.5 Ouderbetrokkenheid > relatie tussen Vreedzame wijk en ouderbetrokkenheid
Ouders maken op verschillende plaatsen kennis met de Vreedzame wijk; op school tijdens
ouderinlopen en ouderavonden en daarbuiten. Dit begint al bij ouders van jonge kinderen; ook de
peutercentra van Spelenderwijs Utrecht en de kinderopvang van Ludens werken volgens deze
methodiek. Daarnaast is het wijkmediatiemodel ontwikkeld, waaraan ouders en wijkbewoners kunnen
deelnemen.
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Jaarplanning Vreedzaam 2017-2018
maand

weeknr

Vreedzame wijk
wat

schoolvakanties
waar

dag

datum

tijd

& feestdagen

34
35
september

36
37
37
38
39 schoolcontactpersonenoverleg

oktober

dinsdag

26-sep 15.30-17.00

donderdag

12-okt 9.00-11.30

40
41 Platform Vreedzaam
42

herfstvakantie

43
44
november

45
46
47 wijkmediatoren bijeenkomst 1

3x

3 data

9.00-11.30

48
december

49
50
51

januari

52

kerstvakantie

1

kerstvakantie

2
3
Platform Opvoeden/opgroeien
4 schoolcontactpersonenoverleg

dinsdag
donderdag

23-1-2018 15.30-17.00
25-1-2018 15.30-17.00

5
februari

6
7 Kinderraad, bijeenkomst 1

dinsdag

13-feb 9.00-11.00

dinsdag

6-mrt 9.00-11.00

dinsdag

27-mrt 9.00-11.00

8
9
maart

voorjaarsvakantie

10 Kinderraad, bijeenkomst 2
11
12
13 Kinderraad, bijeenkomst 3

april

14

30-3 Goede Vrijdag
2-4 2e Paasdag

15
Kinderraad, bijeenkomst 4
16 Platform Vreedzaam

mei

dinsdag
donderdag

17 april
19 april

9.00-11.00
9.00-11.30

17

27-4 koningsdag

18

meivakantie

19

10-5 Hemelvaart

themabijeenkomst Kernteam
20 stedelijke Kinderraad

woensdag

16-mei

dinsdag

29-mei 14.00-15.00

dinsdag

26-jun 15.30-17.00

21
22 diploma-uitreiking wijkmediatoren
juni

21-5 2e Pinkster
Trajectum

23
24
25
26 Platform Opvoeden/opgroeien

juli

27
28
29
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zomervakantie

4. De Brede School en Ouderbetrokkenheid
4.1 Visie
In Utrecht Overvecht zijn ouders, partners van de Brede School en buurt samen verantwoordelijk voor
de ontwikkeling van elk kind. Deze samenwerking is gericht op de ontwikkeling van de kinderen en
deelname aan de samenleving van vandaag en morgen. Dit betekent dat ouders betrokken worden en
zijn bij alle Brede School-thema's en dat ze onderwijsondersteuning bieden aan hun kinderen. Alle
professionals handelen vanuit deze visie op dezelfde wijze. Iedereen voelt zich welkom!
Voor het thema opvoeden en opgroeien is het pedagogische kader van de Vreedzame wijk aanpak
leidend. Doel van de Vreedzame wijk is het verbinden van verschillende leefwerelden van kinderen
door het programma van de Vreedzame school te verbreden naar de wijk vanuit het belang van
sociale verbindingen tussen (mede)opvoeders voor kinderen. Ook voor de pijler talentontwikkeling
geldt dat voor het realiseren van de Brede School-doelen de betrokkenheid van ouders essentieel is.
In het stimuleren van eigenaarschap van ouders bij de Vreedzame wijk komen de pijlers vreedzaam
en ouderbetrokkenheid samen.
4.2 Herdefiniëring van het begrip ouderbetrokkenheid
Bij de Brede school Overvecht maar ook elders in de stad bij Brede Scholen lijkt het begrip
ouderbetrokkenheid niet altijd de juiste lading te dekken. Het is een beetje een containerbegrip
(geworden). Over de visie zijn we het allemaal eens, maar wat betekent dat voor de praktijk en ons
handelen van alledag? Om daarover meer te kunnen zeggen en richting aan de invulling in het nieuwe
schooljaar te kunnen geven, heeft de coördinator ouderbetrokkenheid een ronde langs de scholen
gemaakt. Met elke schoolleider en schoolcontactpersoon zijn de volgende vragen besproken:
- Wat versta je onder ouderbetrokkenheid?
- Wat is individueel (per school) bepaald en wanneer is het een gezamenlijk (Brede School) thema?
- Welke ondersteuning verwacht je van de Brede School?
De opbrengsten van deze ronde worden gedeeld tijdens de laatste Kernteamvergadering van
schooljaar 2016-2017 als ouderbetrokkenheid het hoofdthema is. Dan bepalen we gezamenlijk welke
inzet we volgend jaar plegen. Want werkend aan de doelstellingen ouderbetrokkenheid 2016-2017 is
gebleken dat een pas op de plaats nodig is om nieuwe doelen vast te stellen. De plannen van het
afgelopen jaar (een ouderstuurgroep op vier scholen, een gezamenlijke invulling van het gebruik van
het ouderlokaal) zijn om verschillende redenen niet helemaal uit de verf gekomen. Een van de
conclusies naar aanleiding van de gesprekken is dat het begrip Ouderbetrokkenheid te groot is
geworden; er worden veel aspecten onder verstaan. Om adequaat in te kunnen spelen op de
behoeften van ouders en de wensen van de Brede School stellen we voor om een verdeling te maken
naar de drie pijlers van de Brede School. Het gaat dan om:
o Ouderbetrokkenheid in relatie tot didactisch partnerschap
o Ouderbetrokkenheid en de vreedzame school en wijk
o Ouderbetrokkenheid en talentontwikkeling
4.2.1 Ouderbetrokkenheid in relatie tot educatief partnerschap
Waarom? Als ouders zo vroeg mogelijk worden gestimuleerd samen met school de
verantwoordelijkheid te voelen voor de ontwikkeling van hun kind, levert dat een positieve bijdrage
aan leerprestaties.
Doelen:
operationalisering van het begrip educatief partnerschap voor Brede school Overvecht
ouders van de voorschool warm overdragen aan de basisschool
Doelgroep: ouders van de voorschool die de cursus ‘Goed, beter, best’ hebben gevolgd
Wat gaan we doen?
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Een bijeenkomst organiseren met en voor deze ouders. Samen met hen en kernpartner Spelenderwijs
en aantal betrokken scholen nadenken over een vervolg op deze cursus in het PO
Toelichting:
Wat is educatief partnerschap? Daarvoor zijn verschillende omschrijvingen in omloop. Het gaat om
een manier om de relatie tussen ouders/verzorgers en leerkrachten vorm te geven. Bij educatief
partnerschap hebben zowel ouders/verzorgers als de leerkrachten een gedeeld doel, namelijk het
optimaliseren van de schoolprestaties van de kinderen. Onder educatief partnerschap in de breedste
definitie wordt verstaan: ‘de samenwerking tussen thuis en school op pedagogisch, didactisch en
organisatorisch gebied om het presteren en welbevinden van het kind zo optimaal mogelijk te krijgen’.
De visie (onder 4.1) die we in het verleden hebben opgesteld is vrij hoog gegrepen, niet alle ouders op
de scholen voldoen daaraan. Het is moeilijk om alle ouders te bereiken, zeker ouders op de onderste
treden van de participatieladder. Scholen hebben de behoefte om het betrekken van ouders bij
onderwijsondersteunend gedrag prioriteit te geven, maar zien wel een toename van de school als
zorginstelling (ouders op treden 1 en 2). Scholen willen graag een operationalisering van het begrip
educatief partnerschap in relatie tot de participatieladder. Het is belangrijk dat leerkrachten/teams
leren om de dialoog aan te gaan met ouders. Aan deze zaken kunnen we in 2017-2018 meer
aandacht besteden, bijvoorbeeld in de vorm van een workshop tijdens de studiedag op 22 mei.
4.2.2. Ouderbetrokkenheid en de vreedzame school en wijk
Waarom? Ouders meer betrekken bij de gemeenschap levert een basis voor een goed pedagogisch
klimaat op school en in de wijk. Hierbij zijn zij een voorbeeld voor hun kinderen t.a.v. democratisch
burgerschap.
Doelen:
ouders leren elkaar ook op wijkniveau kennen
ouders passen hun mediatie vaardigheden toe in school en wijk
ouders en school gaan met elkaar in gesprek over ‘’kwesties’’ rondom thema Iedereen is
anders
ouders hebben een stem en verantwoordelijkheid voor pedagogisch klimaat op de Vreedzame
school en wijk
Doelgroep: Ouders die de cursus Vreedzame school hebben gedaan en ouders die de cursus
oudermediator hebben gedaan
Wat gaan we doen?
Per school inventariseren om welke ouders het gaat, ronde langs de scholen voor een gesprek met
deze ouders. Een platform bijeenkomst op 12 oktober met en voor ouders in de vreedzame wijk
organiseren, samen met ouders bedenken en uitvoeren van een door hen gewenste activiteit op
wijkniveau (we leggen o.a. hen de thema’s voor die in de ronde langs scholen aan de orde kwamen)
Organiseren van intervisiemogelijkheid voor alle oudermediatoren, wijkmediatoren (professionals en
ouders) samen brengen in kader van wijkmediatiemodel. Oudergesprekken in het kader van traject
voorkomen polarisatie /radicalisering (OBO/Schakel). Vadergroepen verder ontwikkelen en de
doorontwikkeling stimuleren van ouder-kind activiteiten m.b.t. Vreedzaam (kinderraad en
wijkmediatoren). Ten slotte het formuleren van aanbevelingen vanuit Monitoring Vreedzaam in het
kader van de Versnelling (eind 2017)
Toelichting:
Constatering is dat we meer met ouders in gesprek willen gaan in plaats van over ouders. Aan ouders
die de oudermediatietraining of de cursus vreedzaam hebben gedaan (dat zijn meestal ouders die
zich op trede 4 of hoger van de ouder-participatieladder bevinden) vragen we wat zij willen en kunnen
bijdragen. Gericht op de (eigen) school, maar vooral ook op andere ouders en de wijk. Het doel is
verbinden van de werelden van school en thuis, zodat we door ‘bridging’ een gemeenschap vormen.
De opdracht is om op wijkniveau gesprekken met ouders over ingewikkelde kwesties zoals
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opvoedingsstijlen (autoritair versus autoritatief) en geloof in relatie tot opvoering en onderwijs te
voeren. Een middel daartoe is ouders samenbrengen in een wijkplatform. Een digitaal platform in de
vorm van een app is ook een optie.
Meestal bestaan oudergroepen uit moeders. De komende jaren willen we ons gaan focussen op het
samenbrengen van vadergroepen die op de verschillende scholen bestaan. Vadergroepen blijken hele
andere dynamiek in de school -en wijk- te brengen, meer gericht op samen dingen doen of maken en
minder op het samenzijn als doel op zich (met als regelmatig vervelende bijvangst een actief
roddelcircuit). Kinderen (wijkmediatoren) hebben al eerder aangegeven dat zij graag willen dat hun
ouders meer te weten komen over de vreedzame school en vreedzame wijk. Het samenbrengen van
ouders en kinderen in gesprekken over vreedzaam en opvoeden draagt ook bij aan de vreedzame
wijk. Een wijk-ouderraad in navolging van de Kinderraad zou daar goed bij aansluiten. Momenteel
vindt in het kader van de Versnelling de monitoring vreedzaam, uitgevoerd door de coördinator
vreedzaam samen met een sociaal makelaar van Wijk&co, plaats. Eind 2017 zijn conclusies en
aanbevelingen uit deze monitoring bekend. Dan kunnen we meer richting en inhoud geven aan de
manier waarop ouders betrokken worden bij vreedzaam werken
4.2.3. Ouderbetrokkenheid en talentontwikkeling
Doel: ouders meer betrekken bij pijler talentontwikkeling
Doelgroep: ouders met belangstelling voor talentontwikkeling
Wat gaan we doen?
Formeren van een groep actieve ouders die als klankbord fungeren voor de doorontwikkeling van de
ouder-kind lessen en wellicht ook het activiteitenaanbod. We gaan zoeken naar een ouder op elke
school die hieraan samen met de talentcoördinator wil werken, zoals nu al gebeurd op De Schakel.
Toelichting:
In Overvecht maken alle kinderen van de basisscholen kennis met activiteiten op het gebied van
sport, cultuur en muziek. Het is daarbij essentieel dat ook ouders het hoe en waarom van deze
activiteiten leren kennen. Er zijn verschillende manieren waarop we ouders willen betrekken bij
activiteiten onder en buiten schooltijd. Ouders worden gedurende een activiteit in de periode twee
keer geïnformeerd over of betrokken bij de activiteit; tijdens de ouder-kindles en bij de afsluiting of
uitvoering aan het einde van de vervolglessen. Ouders worden door aanbieders geïnformeerd over de
mogelijkheden om deel te nemen aan activiteiten in de wijk (toeleiding).
Om richting te geven aan de ouder-kindles is van de studiedag over dit onderwerp (april 2017) een
film gemaakt. Deze is bedoeld voor aanbieder, schoolcontactpersonen, ter inspiratie en om een
gesprek hierover te voeren tijdens evaluaties. In het schooljaar 2017-2018 verwachten wij meer van
ouders. Door de andere organisatorische structuur rondom activiteiten wordt van ouders verwacht dat
zij een actievere rol gaan spelen rondom inschrijven, brengen en halen als de activiteit op een andere
school binnen het cluster plaats vindt etc.
Ook daarbij is het goed om de participatieladder niet uit het oog te verliezen. Juist kinderen van
ouders die zich bevinden op de laagste treden (1 en 2) zijn gebaat bij deelname aan activiteiten.
Terwijl deze ouders vaak niet in staat zijn om hieraan een bijdrage in welke vorm dan ook te leveren.
Dat is een punt van aandacht.
4.3 De ouder-participatieladder
Hulpmiddel bij het bepalen van onze inzet volgend jaar is de ouder-participatieladder, omdat we niet
kunnen spreken van dé ouder; ouders bevinden zich op verschillende posities op de participatieladder. De mate van betrokkenheid van ouders hangt onder meer af van omstandigheden de
thuissituatie (armoede, werkloosheid, gebroken gezinnen), het niveau van taalbeheersing en soms
opvattingen over het schoolsysteem (“school is de deskundige, school weet het beter”), gebruikelijk in
veel ‘thuislanden’ van (groot-)ouders. De ouder-participatieladder geeft de participatie-treden weer en
de vertaling daarvan naar ouders toe. We kunnen niet langer zeggen dat een bepaalde interventie
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geschikt is voor dé ouder om dé ouderbetrokkenheid te vergroten. Per pijler of onderwerp bekijken we
hoe met ouders in gesprek te gaan, afhankelijk van de wensen en de plaats op de participatieladder.
De verschillende treden in de participatieladder zijn:
1. Overleven: Belemmeringen door individuele problematiek. (Dreiging) Maatschappelijk isolement,
beperkt in eigen groep/kring, intern gericht, bezig met ‘overleven’, weinig aandacht en energie om
naar buiten toe te treden.
Vertaald naar ouders: bijvoorbeeld ouders die bijna nooit op school komen, de leerkracht ziet ze
weinig, ze spreken de taal niet, zijn niet op de hoogte van wat er op school gebeurt. Een middel om
deze ouders te bereiken is bijvoorbeeld het doen van huisbezoeken.
2. Herkennen: Groeiende behoefte en ruimte om ervaringen te delen (bv lotgenoten of coach);
herkenning en erkenning van eigen problemen; groeiend beeld van vaardigheden en noodzaak om die
te vergroten; reflectie en eerste stappen.
Ouders: bijvoorbeeld aanwezig bij inloop om koffie te drinken en andere moeders te spreken, of
contact met andere ouders op school.
3. Verkennen: Groeiende oriëntatie op de buitenwereld; verkenning van omgeving, maatschappij,
sociale codes, werking van instanties, kansen; bereid buiten de eigen kring te treden.
Ouders: komen met vragen en geven aan waar ze behoefte aan hebben en welke informatie ze nodig
hebben op het gebied van opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. Via bijvoorbeeld
bijeenkomsten, of ouders stellen vragen aan de leerkracht.
4. Meedoen: Groeiende deelname aan maatschappelijke activiteiten; betrokken bij de buurt, werk en
scholing, gerichte beroepsvoorbereiding, coaching vaardigheden.
Ouders; Komen naar informatieavonden en leveren een bijdrage aan schoolactiviteiten, bijvoorbeeld
in de vorm van praktische zaken als ‘lego schoonmaken’ of ook wel door mee te helpen bij organisatie
van een themabijeenkomst.
5. Meedenken: Ouders denken bijvoorbeeld mee over de invulling van themabijeenkomsten, zetten
deze op en begeleiden het. Ouders zijn meer betrokken bij activiteiten op school of in de wijk, ook
door het aandragen van ideeën. Of leveren een bijdrage in de werving van andere ouders, denken
mee over de inrichting van een speel- of schoolplein.
6. Meebeslissen: Ouders zitten in een medezeggenschapsraad of ouderraad en beslissen zo mee
over het onderwijs aan hun kinderen.
4.5 Opdrachten aan de Brede School
Het document “Ouderbetrokkenheid in de Brede School” (zie bijlage 3), opgesteld door de gemeente
Utrecht is nog altijd leidend, maar de invulling van de uitgangspunten is ons inziens toe aan
vernieuwing. Er is veel behoefte aan kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen. Onderling tussen
Kernteam-partners, maar ook om te horen welke ervaringen men elders in het land heeft. Daarmee
krijgt de Brede School meer de functie van kenniscentrum ouderbetrokkenheid in relatie tot
vreedzaam. Er is ook behoefte aan een overzicht als hulpmiddel; wat hebben we tot nu toe gedaan
aan ouderbetrokkenheid, voor wie (ook met het oog op de participatieladder), wat willen we in de
toekomst, maar ook: wie bereiken we, met welk doel? Dit overzicht dient rekening te houden met de
diversiteit van ouders, zoals weergegeven in de ouderparticipatieladder. Een dergelijk overzicht kan
alle scholen en partners vooruit helpen. En vervult daarnaast ook een rol als intervisie-instrument.
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Vervolgens is het aan de scholen en partners om het overzicht in te vullen met namen van ouders.
Daarmee wordt het ook werkelijk bruikbaar in de praktijk.
De Brede School moet een verbindende functie vervullen: uitwisselen van ervaringen mogelijk maken,
good practices delen, inzicht geven in wat er speelt in de wijk m.b.t. vreedzaam. Daarnaast is
aandacht voor algemene thema’s zoals lentekriebels en seksuele voorlichting, sexing/grooming en
sociale media van belang. Het is een rol voor de coördinator ouderbetrokkenheid om collectieve
onderwerpen op te halen en inhoudelijke uitwisseling en netwerken mogelijk te maken.
Tot op heden werden ouderlokalen en ouderinlopen ingezet als instrument voor ouderbetrokkenheid;
dit was in 2016-2017 en eerder één van de doelstellingen. De ouderinlopen vervullen inderdaad een
belangrijke rol voor een aantal ouders (met name ouders in het middengebied van de participatieladder), maar we kiezen ervoor om dat vanaf nu bij de scholen te laten. Als Brede School zijn we toe
aan een volgende stap; het samen brengen van ouders -van verschillende scholen- op wijkniveau
rondom bepaalde thema’s. Deze ouders, uit de bovenste treden (4, 5, 6) van de participatieladder,
kunnen vervolgens een rol spelen in het betrekken van andere ouders, die zich op de treden 2, 3 en
het begin van 4, bevinden. Dat kan de vorm krijgen van een ouderacademie, een themagroep op
onderwerp enz. Het is aan de coördinator ouderbetrokkenheid om dit verder uit te werken en tot een
vorm te komen. Dit doet enigszins denken aan het idee van ouderstuurgroepen uit het jaarplan 20162017. Maar nu gaat het heel bewust niet om stuurgroepen per school, maar op wijkniveau. Wellicht
nog een slag ingewikkelder, maar wel een nodige stap denken wij.
Concrete acties in 2017-2018:
- Organiseren van ouderbetrokkenheid op wijkniveau; waarbij ouders worden ingezet om andere
ouders te betrekken, met specifieke aandacht voor vadergroepen; onderzoeken of een wijkouderraad mogelijk is; aandacht voor vreedzaam
- Implementeren van de bevindingen van de monitor Vreedzaam zodra deze gereed is (eind 2017)
- Brede School als kenniscentrum aan Kernteampartners d.m.v.:
Uitwisselen van ervaringen elders in stad en land
Ondersteuning bij het opstellen van een overzichten als hulpmiddel en plaatsbepaling
Mogelijk maken van uitwisseling rondom collectieve onderwerpen die leven bij
Kernteampartners
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BIJLAGE 1; Rollen en taakverdeling betrokkenen:
 Schoolleiders (leden Kernteam)
Op directieniveau wordt de opzet gevolgd en aangescherpt daar waar dat nodig is. De scholen zorgen
voor een overlegvorm tussen de contactpersonen talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en
vreedzaam.
 Portefeuillehouders
Met de onderdelen ouderbetrokkenheid en Vreedzaam heeft de talentontwikkeling portefeuillehouders
uit het Kernteam om afstemming en ontwikkeling te kunnen leiden. In het kader van het vergroten van
het eigenaarschap van de scholen voeren portefeuillehouders zoveel mogelijk het woord over de
onderwerpen uit de portefeuille tijdens Kernteamvergaderingen. Dit wordt voorbereid tezamen met de
coördinator talentontwikkeling en waar wenselijk de algemeen coördinator.
 Schoolcontactpersonen
De schoolcontactpersonen talentontwikkeling zijn verantwoordelijk voor de verbinding tussen de
school en de aanbieders. Zij plannen de activiteiten samen met de aanbieders op hun school. Zij
bewaken de kwaliteit van uitvoering van de activiteiten en doen verslag van de trajecten aan de
coördinator talentontwikkeling. Zij onderhouden contact met andere schoolcontactenpersonen
(Vreedzaam en Ouderbetrokkenheid).
 Actieteam Vreedzaam
Het actieteam Vreedzaam vervult de rol van aanjager ten aanzien van de Vreedzame wijkontwikkeling
binnen de Brede school en in de wijk. Het actieteam bestaat uit portefeuillehouder Vreedzame wijk (lid
Kernteam), de coördinator Vreedzame wijk van de Brede School, de jeugdverpleegkundige van de
JGZ (op agenda), wijkadviseur van het wijkbureau, sociaal makelaar van Wijk &co en de
veiligheidsadviseur wijkbureau (op agenda).
 De coördinatoren van de Brede School
De algemeen coördinator ondersteunt de realisatie van Brede School Overvecht. Hij stuurt de
samenwerking tussen de verschillende partijen aan en heeft daarin een verbindende rol. Hij
informeert en adviseert het kernteam. Hij is en handelt als opdrachtnemer van het Kernteam en legt
op inhoud verantwoording af aan het kernteam. Hij is aangesteld bij een schoolbestuur en legt
financieel en randvoorwaardelijk verantwoording af aan de penvoerder van de werkgroep Brede
Scholen Utrecht, het bestuur SPOU. Hij is verantwoordelijk voor (financieel) inzicht en overzicht.
De inhoudelijk coördinator (ook wel uitvoerend combinatiefunctionaris genoemd) is verantwoordelijk
voor de uitvoering van het programma. Hij stuurt de samenwerking in het actieteam aan. Hij is
inhoudelijk aanspreekpunt voor scholen en partners. Hij overlegt met de portefeuillehouder en de
algemeen coördinator. Hij is aangesteld bij een schoolbestuur of een andere organisatie en legt daar
verantwoording af. Tevens legt hij verantwoording af aan het Kernteam. De uitvoerend
combinatiefunctionaris talentontwikkeling wordt ten aanzien van administratieve taken ondersteund
door een assistent. Er zijn drie taakgebieden voor de inhoudelijk coördinatoren, deze zijn gelijk aan de
drie pijlers.
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BIJLAGE 2: Overlegstructuur Brede School Overvecht
Er bestaan de volgende overlegstructuren

Overleg

vergaderstructuur

aanwezigen:

Kernteam

7 x per jaar

leden Kernteam, coördinatoren,
inhoudelijk deskundigen (op
uitnodiging)

Schoolcontactpersonen

2 tot 3 x per jaar

inhoudelijk coördinator,
schoolcontactpersonen, inhoudelijk
deskundigen (op uitnodiging)

Overleg met
portefeuillehouders

Afhankelijk van behoefte

inhoudelijk en algemeen coördinator,
portefeuillehouders

Stedelijk
coördinatorenoverleg

6 x per jaar

coördinatoren Brede school,
beleidsmedewerkers,
vertegenwoordigers schoolbesturen
besturen, inhoudelijk deskundigen (op
uitnodiging)

overleg Vreedzame wijk
coördinatoren

4 x per jaar

Stedelijk coördinatoren Vreedzame
wijk, inhoudelijk deskundigen (op
uitnodiging)

Intern coördinatorenoverleg

Om de week, muv
schoolvakanties

Inhoudelijk coördinatoren VW, OB en
TO, algemeen coördinator, assistentcoördinator

Evaluatie
Talentontwikkeling

2 x per schooljaar

Aanbieders, schoolcontactpersonen
TO, inhoudelijk coördinatoren TO
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Communicatieplan 2017 (bijlage 2)
Brede School Overvecht werkt aan de best mogelijke toekomstkansen van ieder kind in de wijk, van 0
tot 12 jaar. Om dat te bereiken werken de Brede School-partners onderling samen en stemmen hun
doelen en activiteiten, in doorgaande ontwikkelingslijnen, op elkaar af. Hierdoor versterken de
vaardigheden van de kinderen op verschillende terreinen (sociaal-emotioneel, cognitief, fysiek en
creatief) en op verschillende momenten (binnen school en buiten school).
Samen met ouders motiveert de Brede School de kinderen. De ouders volgen, stimuleren en
ondersteunen hun kinderen in hun brede ontwikkeling, in het onderwijs en ook daarbuiten.
Missie
Organisaties die aangesloten zijn bij de Brede School werken samen vanuit hun kerntaken en vanuit
extra zorg voor de leefomgeving voor de doelgroep 0 – 12 jaar, om door middel van een positieve en
resultaatgerichte aanpak de kansen van kinderen op een betere toekomst en succesvolle plaats in de
samenleving te vergroten.
Visie
De Brede School partners willen onderling samenwerken om te komen tot een verbetering van de
levensloopbaan van kinderen in de wijk. Door samenwerking en afstemming en het versterken van
vaardigheden door de diverse partners, worden kinderen op verschillende terreinen en momenten
gestimuleerd in hun ontwikkeling. Ouders worden gemotiveerd om de onderwijsloopbaan van hun
kinderen te volgen en te stimuleren.
Communicatieplan 2015-2016
In het schooljaar 2015-2016 is het eerste communicatieplan van de Brede School Overvecht
verschenen en door het Kernteam vastgesteld. Aanleiding daarvoor was de wens om de Brede School
meer te promoten en beter bekend te maken. In dit communicatieplan staan verschillende acties, die
wij hebben uitgevoerd:
- Synchroniseren van de informatie op de website van de Brede School en de verschillende
scholen en partners middels:
 via een link (klikken op het logo) op de website van de Brede School komt de
bezoeker bij websites van Kernteampartners
 alle Kernteampartners plaatsen (zoveel mogelijk) eenduidige teksten over de Brede
School op hun website, zodat bezoekers dezelfde informatie krijgen
- Naar aanleiding van het onderzoek naar leerlingenaantallen en prognoses in Overvecht
hebben wij samen met de Academie van de Stad promotiemiddelen laten maken. Deze
promotiemiddelen zullen in 2017 verder worden uitgewerkt en ingezet.
- Regelmatig zijn de bezoekersaantallen van de website bijgehouden en geanalyseerd naar:
aantal -unieke- bezoekers, aantal pagina’s dat men bekijkt, aantal keren dat men doorklikt
naar achterliggende pagina’s
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-

-

Drie maal per jaar een Nieuwsbrief, met daarin nieuws over de activiteiten van de drie pijlers
en informatie over de ontwikkelingen rondom de Brede School. De Nieuwsbrief wordt digitaal
verzonden aan schoolbesturen, Kernteampartners (met het verzoek dit verder intern te
verspreiden), andere Brede Scholen, samenwerkingspartners, (beleids-)medewerkers van de
gemeente en het Wijkbureau en andere geïnteresseerden. Ook is de Nieuwsbrief op de
website te vinden.
De coördinatoren hebben visitekaartjes met naam, functie en bereikbaarheid gekregen. Zij
dragen naambordjes bij gelegenheden en maken actief gebruik van de mogelijkheid om doel
en werkwijze van de Brede School toe te lichten. Lay-out van Nieuwbrief en visitekaartjes zijn
aangeleverd door de gemeente en identiek aan de website en aan andere Brede scholen in
Utrecht.

Doelstellingen uit het communicatieplan 2015-2016
Aan het eind van schooljaar 2015/2016 zouden de onderstaande doelstellingen behaald moeten zijn.
In hoeverre is dat gelukt?
- Verbetering van aantal maandelijkse bezoekers van de website > dit is gerealiseerd. Het
gemiddelde aantal bezoekers neemt toe blijkt uit Google Analytics. Rondom het verschijnen van de
Nieuwsbrief is er een piek in het bezoekersaantal te zien.
- De Brede School wordt door de partners en scholen genoemd > bij vrijwel alle Kernteampartners
staat de Brede School Overvecht genoemd op de website en in schriftelijk materiaal. Ten behoeve
van de herkenbaarheid en eenduidigheid hebben wij zelf de teksten daartoe aangeleverd.
- Alle scholen hebben een plek op de website van de Brede School > dit is gerealiseerd. Dit geldt
ook voor Kernteampartners. Middels klikken op het logo zijn de websites te bereiken.
- Alle aanbieders hebben een plek op de BSO website > dit is nog niet gerealiseerd. In 2017 zullen
we de haalbaarheid en wenselijkheid hiervan opnieuw beoordelen.
- Boekingen van het orkest > dit is niet gerealiseerd. Mede vanwege de keuze van de MuziekRoute,
in overleg met het Kernteam, om het Ensemble anders te organiseren.
Communicatieplan 2017
Het communicatieplan 2017 bevat een update van het communicatieplan 2015-2016. Waar nodig
worden doelen en acties bijgesteld of aangescherpt.
Doel
Het vergroten van de bekendheid van de Brede School Overvecht en wat de BSO te bieden heeft.
Doelgroep
Er zijn verschillende doelgroepen:
1. Kinderen en ouders die wonen in Overvecht
2. Partners van de Brede School (schoolleiders en leerkrachten, UCK, Wijk&Co, Spelenderwijs,
Ludens en hun medewerkers).
3. Professionals in de wijk die werken met kinderen en ouders, overige professionals, andere
Brede Scholen, beleidsmedewerkers van de gemeente en andere relevante organisaties
4. Fondsen en subsidiegevers.
Boodschap: wat wij willen communiceren, naar doelgroep
Doelgroep 1. Ouders en kinderen, wij willen dat:
- kinderen en ouders weten wat de Brede School is en wat de Brede School te bieden heeft
- ouders en kinderen actief gebruik gaan maken van de website om op de hoogte te blijven van het
aanbod aan activiteiten in de wijk
- het op termijn mogelijk is om digitaal in te schrijven voor activiteiten
Doelgroep 2; Partners van de Brede School, wij willen dat:
- partners van de Brede School in hun communicatie naar ouders en kinderen actief aangeven deel
uit te maken van de Brede School
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-

partners de eigen website en andere communicatiemiddelen (blijven) gebruiken om de Brede
school bekendheid te geven en dat zij het bestaan van de website actief communiceren
een actieve bijdrage leveren in het vullen van de Nieuwsbrief

-

-

Doelgroep 3; professionals en collega-Brede scholen, wij willen dat:
zij weten van het bestaan van de Brede School Overvecht en de activiteiten die wij bieden
dat zij gebruik kunnen maken van de website van de Brede School voor eigen verdere
professionalisering en kennisvergaring

-

Doelgroep 4; fondsen en subsidiegevers (gemeente Utrecht), wij willen dat:
zij benodigde en relevante informatie kunnen vinden op de website, zodat beeldvorming rondom de
Brede school positief beïnvloed wordt
Middelen/media:
Welke middelen en media willen wij inzetten om bovengenoemde doelgroepen te bereiken?
 De website Brede School Overvecht
De algemeen coördinator zorgt voor een regelmatige update van de website, met aandacht voor
activiteiten en nieuwsberichten.
In 2017 onderzoeken wij of en zo ja op welke manier de website gebruikt kan worden om het
activiteiten-aanbod onder de aandacht te brengen. Ook kijken wij of een vorm van digitale inschrijving
mogelijk is. Brede Scholen elders in de stad werken al op deze manier. Zij kunnen dienen als
voorbeeld en richtlijn voor good en bad-practices.
 Nieuwsbrief van de Brede school
De Nieuwsbrief wordt gevuld door de coördinatoren, onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen
coördinator. Doel is het op de hoogte stellen van de bovengenoemde doelgroepen van het wel en wee
van de Brede School Overvecht. Partners van de Brede school zijn verantwoordelijk voor een verdere
verspreiding van de Nieuwsbrief onder hun doelgroep/gebruikers.
De nieuwsbrief verschijnt drie maal per schooljaar:
1. Aan het begin van de eerste periode talentontwikkeling; voor de herfstvakantie
2. Aan het begin van de tweede periode; voor de voorjaarsvakantie
3. In het midden van de derde periode; na de meivakantie
Werkwijze > de coördinator benadert netwerk (leden van het Kernteam en aanbieders van activiteiten)
met de vraag of zij nog kopij of onderwerpen hebben. Onderwerpen worden verzameld in een
overzicht ‘Nieuwsbrief Onderwerpen’. Criterium voor plaatsing: het betreft onderwerpen die meerdere
partners aangaan of een item heeft nieuwswaarde voor de Brede School. De volgorde van plaatsing
wordt bepaald door de coördinatoren, op grond van urgentie en nieuwswaarde.
 Schriftelijke middelen; brochure, scholenwaaier
In het voorjaar 2017 zullen de bijgestelde schriftelijke middelen die in samenwerking met de Academie
van de Stad door studenten zijn ontwikkelend worden gepubliceerd. Tijdens de Sirenelunch op 8 mei
2017 is daarvan de lancering. Primaire doelgroep van deze schriftelijke middelen is: in Overvecht
woonachtige ouders van kinderen die de schoolgaande leeftijd nog niet bereikt hebben. De brochure
en de waaier bevatten informatie over de 12 basisscholen in Overvecht en over (de meerwaarde van)
de Brede School. Andere organisaties in de wijk en daar buiten zullen actief benaderd worden om een
bijdrage te leveren aan de verspreiding, te denken valt aan de bibliotheek (waaier toevoegen aan
Startkoffertje), gemeente Utrecht (waaier toevoegen aan 2-jarigenbrief) en het Consultatiebureau
tijdens het gesprek met ouders.
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 Promotiemateriaal; ansichtkaart
Door studenten is een ansichtkaart Groeten uit Overvecht gemaakt met op de achterzijde informatie
over de mogelijkheden voor goed onderwijs in de buurt en een verwijzing naar de website van de
Brede school. Deze ansichtkaart is verspreid over openbare locaties (Wijkbureau, buurthuizen,
bibliotheek, Stadskantoor) en de locaties van Spelenderwijs en Ludens in en rondom Overvecht.
Daarnaast is deze huis aan huis bezorgd in de nieuwe wijk naast zwembad de Kwakel.
 Sociale en andere media
Actief gebruik van twitter en een hernieuwde Facebookpagina, waarbij we vooraf afspraken maken
over het beheer daarvan. Ook zullen wij zoveel als mogelijk gebruik maken van de gelegenheid om de
Brede School bekendheid te geven in plaatselijke media (U in de Wijk, Dreefnieuws), bijvoorbeeld
tijdens de diploma-uitreiking van de Wijkmediatoren en de optredens van de MuziekRoute in
TivoliVredenburg en de Stefanus.
De Brede School als merk
Voor de herkenbaarheid en zichtbaarheid maken we zoveel mogelijk gebruik van gelegenheden om
ons te presenteren:
Eenduidigheid in uitstraling > Bij evenementen presenteert de Brede School zich als eenheid, waarvan
de verschillende partners deel uitmaken. Bijvoorbeeld een gezamenlijke kraam in huisstijl tijdens het
Voorleesfestival waarop de verschillende scholen zich kunnen presenteren.
Visitekaartjes, naamplaatsjes > De coördinatoren hebben visitekaartjes met naam, functie en
bereikbaarheid om uit te delen. Waar nodig dragen zij een naamplaatje.
Monitoring
De bedoeling van de promotiecampagne is dat meer leerlingen naar een school in Overvecht gaan.
Wij streven naar een toename van 10% meer kennismakingsbezoeken aan de scholen en daarnaast
en toename van het aantal inschrijvingen. Dit gerelateerd aan het aantal in Overvecht woonachtige
kinderen.
Financiering
Voor promotiemiddelen en de uitvoering van het communicatieplan 2017 is € 5000 beschikbaar,
waarvan € 1000 opgebracht door de scholen en € 4000 afkomstig is uit het WAP-budget Innovatie en
Vernieuwing.
Evaluatie
Evaluatie van het Communicatieplan 2017 zal plaatsvinden in het voorjaar van 2018. Dan volgt een
analyse van de resultaten. Deze en de toekomstige ontwikkelingen vormen aanleiding voor een
update tot een communicatieplan 2018. Verantwoordelijk daarvoor is de algemeen coördinator van de
Brede School.

Derk Marseille
Algemeen coördinator
Februari 2017
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BIJLAGE 3 Ouderbetrokkenheid in de Brede School
Dit document is een handreiking voor de Brede School coördinatoren en hun kernteams om te komen
tot het maken van de juiste keuzes in het vormgeven van de ouderbetrokkenheid in het meerjarenplan
en de daaraan gekoppelde jaarplannen.
De medewerkers van de Brede Scholen gaan bij de uitwerking van ouderbetrokkenheid, binnen de
verschillende criteria Brede School PO, uit van de definiëring van ouderbetrokkenheid, zoals hieronder
beschreven is. De genoemde zaken worden SMART uitgewerkt in het businessplan/jaarplan van de
Brede Scholen. Alle betrokken partners die een rol spelen in de ouderbetrokkenheid committeren zich
daarmee aan bovengenoemde visie.
De verantwoordelijkheid voor het goed implementeren van ouderbetrokkenheid ligt bij de
verschillende Brede Scholen en is maatwerk. De Brede scholen kunnen daar hun eigen weg in
volgen, waarbij deze handreiking leidend is.
Uitgegaan wordt van de visie ouderbetrokkenheid, zoals hieronder weergegeven:

“Ouderbetrokkenheid * is het geheel van houding en activiteiten van ouders dat
aantoonbaar bijdraagt aan een goede ontwikkeling (start), schoolloopbaan en sociaal
maatschappelijk functioneren van het kind. Ouders en professionals hebben beide een
evenwaardige rol in het ondersteunen van het kind ten behoeve van zijn ontwikkeling
thuis, op school en in de wijk.”

Onder partnerschap tussen school en ouders en andere opvoedpartners, ofwel
ouderbetrokkenheid, wordt het volgende verstaan:
 Ouderbetrokkenheid stoelt op wederzijdse evenwaardige samenwerking tussen school,
ouders en andere opvoedpartners in het vormen met elkaar van een goed en veilig
pedagogisch beleid.
 Ouders, school en andere opvoedpartners volgen en stimuleren de totale ontwikkeling van
het kind (leergebied, sociaal-emotioneel, motorisch gebied, etc.).
 Ouders worden door professionals, voor zover nodig, ondersteund om een positieve bijdrage
te leveren aan de ontwikkeling van het kind. Uitgangspunt hierbij is de eigen kracht van
ouders te versterken en ook om te zorgen dat de netwerken rondom kind en gezin worden
benut.
 School, ouders, andere opvoedpartners en zoveel als pedagogisch verantwoord het kind,
hebben regelmatig contact met elkaar over de schoolvorderingen en ontwikkeling van hun
kind.
 School, ouders en andere opvoedpartners nemen hun aandeel/zijn betrokken in de
opvoeding en geven samen waarden en normen mee.
 Ouders, school en andere opvoedpartners realiseren samen het meedoen van ouders in de
(soms wettelijk verplichte) participatie- en medezeggenschapsorganen en – bijeenkomsten,
zoals raden en commissies, panels..
 Ouders en school en andere opvoedpartners wisselen relevante informatie uit. School en
andere partners faciliteren de informatiekanalen (zoals krantje, nieuwsbrief, website, social
media).
 Ouders, school en andere opvoedpartners zorgen samen voor een positief pedagogisch
klimaat door bijvoorbeeld gezamenlijke activiteiten te ondernemen.
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*Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie worden soms door elkaar gebruikt. Onder ouderparticipatie
verstaan we het betrekken en actief deelnemen van de ouders aan activiteiten zoals hulp op school of
medezeggenschap. In tegenstelling tot ouderbetrokkenheid heeft ouderparticipatie geen ( directe)
invloed op de schoolloopbaan.
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