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Ambitie en belofte 
Brede School Overvecht werkt aan de best mogelijke toekomstkansen van ieder kind 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.  
De Brede School Overvecht kent drie pijlers:  
 
Talentontwikkeling: Alle basisschoolkinderen maken volgens het model van een activiteitencarrousel kennis 
met diverse disciplines, zodat zij hun interesses en talenten kunnen ontdekken. De disciplines komen voort uit de 
behoeften van de kinderen en hun ouders in de wijk en betreffen o.a. sport, kunst en cultuur, natuur, techniek en 
ICT. Het activiteitenaanbod (wat en voor welke groepen) wordt jaarlijks voorgedragen door de inhoudelijk 
coördinator talentontwikkeling en vervolgens vastgesteld in het Kernteam. Brede School partners en ouders 
spannen zich samen in voor toeleiding naar verenigingen en clubs.  
De onlangs opnieuw in het Kernteam vastgestelde doelenstellingen van talentontwikkeling zijn:  

 Aanbod (bereik) > Er zijn activiteiten voor kinderen van 2½  tot 12 jaar in peutercentra en op scholen 

 Deelname (bereik) > Elk kind doet in een schooljaar mee aan ten minste een Brede School activiteit  

 Toeleiding (zinvolle vrije tijdsbesteding) > Elk kind wordt in zijn/haar schoolperiode lid van tenminste een 
club/vereniging  

 
Ouderbetrokkenheid 
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! 
 
Vreedzame wijk 
In de Vreedzame Wijk verbinden de Brede School partners en ouders de verschillende leefwerelden (thuis, 
school en buurt) van de kinderen met elkaar. Het leefklimaat in de buurt verbetert. Kinderen ontwikkelen zich tot 
democratische burgers door hen een stem te geven; door hen om te leren gaan met verantwoordelijkheid; door 
hen betrokkenheid bij de gemeenschap voor te leven; door op constructieve wijze conflicten te hanteren; door het 
leren omgaan met diversiteit.  
 

Onze in 2013 vastgestelde Kernwaarden zijn Aandacht, Samen en Ontwikkelen. Hiertoe is een gezamenlijk 
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traject voorafgegaan dat heeft geleidt tot een Visie en Organisatiedocument.  

 

In bijlage 1 de 7 DNA-kenmerken van de Brede School zoals voorgesteld door de gemeente en daarnaast de 

manier waarop wij daarmee omgaan.  

 

Invloed en impact 

Overvecht is al lange tijd bestempeld als achterstandswijk, krachtwijk en of aandachtswijk. Dit genereerde vaak 

extra mogelijkheden om subsidies aan te vragen en plannen te maken. De Brede school Overvecht is ontstaan uit 

de noodzaak om alle positief bedoelde interventies om de wijk te verbeteren te reguleren. Veel activiteiten waren 

vaak kortstondig in thema vorm en miste borging voor langere tijd. De Brede School Overvecht staat voor 

interventies die beschikbaar zijn voor alle scholen, leeftijdsgroepen en voor langere tijd inzetbaar zijn en vormen 

van borging kennen. 

 

Brede School Overvecht… 

Is in omvang een grote Brede School die bestaat uit 12 scholen (waaronder 1 school voor speciaal 

basisonderwijs) en 3 organisaties; DOCK, Spelenderwijs Utrecht, Ludens. Naar de 12 scholen gaan in totaal ruim 

2400 leerlingen. Er is een nauwe samenwerking met verschillende organisaties, zoals SportUtrecht, 

MuziekRoute, Zimihc, bibliotheek Overvecht, Utrecht Natuurlijk, Technotrend, stichting Vreedzaam, 

sportverenigingen (Phoenix atletiek, voetbalvereniging DSO en vv De dreef, Synergo, EUJJS judovereniging, 

Taekwon-Do IN NAE DO KWAN, PM-dance), Schaakclub Oud Zuylen, Mira Media, politie (convenant Vreedzame 

wijk). JGZ, Stichting JoU (doorgaande lijn, vreedzame wijk), Trajectum college (idem), IJsclub Siberia en 

Wijkbureau Overvecht. 

De Brede School is een belangrijke gesprekspartner wanneer het gaat om het bieden van de ontwikkelings-

kansen. De Vreedzame wijk Overvecht is een begrip in de stad en zelfs daarbuiten en dient vaak tot voorbeeld. 

Ten aanzien van ouderbetrokkenheid zijn wij nog altijd zoekend en lerend. Ouderbetrokkenheid is een 

containerbegrip geworden. Daarom kiest de Brede School Overvecht om ouderbetrokkenheid te noemen in 

relatie tot drie thema’s; 

- Ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap > dit ligt vooral bij de scholen, er is aandacht voor 

onderlinge kennisdeling tussen scholen 

- Ouderbetrokkenheid en talentontwikkeling > aan ouders laten zien en ervaren wat de meerwaarde is van 

meedoen met activiteiten en de kansen die dit kinderen kan bieden 

- Ouderbetrokkenheid en de vreedzame wijk > ouders opleiden tot oudermediatoren en vervolgens de 

inzetbaarheid van oudermediatoren op het schoolplein en in de wijk. 
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Over de wijk:
1
  

Kinderen en jongeren in Overvecht   

In Overvecht  >   relatief veel kinderen tot 18 jaar  

>  en vooral veel ouderen 

 

Prognose van het aantal kinderen van 0 tot 12 jaar in Overvecht 

 2018 2020 2025 

0-3 jarigen 1.950 2.025 2.299 

4-11 jarigen 3.372 3.345 3.535 

 

Leerlingen  

Steeds meer kinderen die wonen in Overvecht gaan elders in de stad naar school. Inmiddels gaat het om 30% 

van de kinderen tussen 4 en 12 jaar. Deze kinderen gaan deels naar bijzondere scholen (Islamitische scholen, 

Vrije school etc), maar ook naar Taalschool Mozaïek en naar scholen in omliggende wijken. De Brede School 

heeft in het verleden samen met de Academie van de Stad onderzocht om welke ouders het gaat. Het zijn vooral 

hoger opgeleide ouders (allochtoon en autochtoon) die op zoek gaan naar onderwijs elders.  

 

Bewoners van Overvecht 

In Overvecht heeft 60% van de bewoners een niet-Nederlandse afkomst. De grootse groep; bijna een kwart, heeft 

Marokkaanse wortels. Het inwonertal zal de komende jaren stijgen, van 34.293 inwoners op 1 januari 2019 tot 

naar schatting 41.468 inwoners in 2040.   

 

Werk en inkomen 

Het percentage huishoudens met een bijstandsuitkering in Overvecht is veel hoger dan in de rest van de stad, 

18,2% tegenover 6,5% in de hele stad. 12% van de inwoners van Overvecht geeft aan moeite te hebben met 

rondkomen. Dat is het hoogste percentage van de stad. Een op de 10 gezinnen is een eenoudergezin, meestal 

moeder met kind(eren). Dat is twee keer zoveel als in de rest van de stad. De meeste van deze gezinnen moeten 

rondkomen van een (zeer) laag inkomen.  

 

(ervaren) Gezondheid 

Kinderen hebben relatief vaak overgewicht. Ze hebben op jonge leeftijd vaker dan in andere wijken een slecht 

                                                           
1
 Bron: https://wistudata.nl/ 
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gebit en last van kiespijn en gaatjes. Maar ook: dankzij aandacht voor eten en gezondheid eten zij relatief vaker 

fruit op school en thuis. Ook drinken ze vaker water op school dan in andere wijken in Utrecht.  
Van de volwassen inwoners ervaart 42% een matige tot slechte gezondheid, tegenover 23% in de stad . Bijna 

een kwart (22%) van de inwoners van Overvecht ervaart onvoldoende regie over eigen leven, in de stad is dat 

een tiende. 

 

Maar ook:  

Overvecht is een groene wijk, de groenste wijk van de stad. Met veel speelplekken. Overvecht is een vreedzame 

wijk en 11 van de 12 scholen zijn vreedzame scholen. Alle scholen zijn nieuw gebouwd de laatste jaren. Ook de 

Brede School maakt deel uit van een samenhangend programma Samen voor Overvecht met extra aandacht 

voor de wijk.  

 

Bijlage 2 geeft een visuele voorstelling van de ligging van de scholen in Overvecht.  

 

SWOT-analyse Brede School Overvecht,  

Opgesteld door de coördinatoren en vastgesteld door het Kernteam op 1 juli 2019 

 

Sterkten (intern) 
BS Overvecht kent korte lijnen. Scholen en partners 
leren met en van elkaar. Zij weten elkaar te vinden, er 
is het besef dat we samen sterker staan. 

 
We erkennen dat concurrentie tussen scholen bestaat, 
maar gaan daar op professionele wijze mee om. Het 
staat kennisdeling niet in de weg.  

 
BS Overvecht is diep geworteld en heeft een lange 
traditie. Dat maakt ons stevig (goede 
naamsbekendheid, veel goodwill, vaak gevraagd voor 
pilots en beleidsontwikkeling) 
 
Omvang van BS Overvecht; een keer afwezig zijn of 
een mindere inbreng bij het Kernteam als 
school/partner valt minder op, er zijn nog genoeg 
anderen over. 

Zwakten (intern) 
Wie is de Brede school? De coördinatoren, de 
kernteam-leden, alle 250/300 medewerkers? Is niet 
altijd duidelijk en wisselt ook nog wel eens van 
standpunt, naar gelang de kwestie 

 
Het is bijna ondoenlijk om alle 250/300 medewerkers 
te bereiken en op de hoogte te houden 

 
De BS heeft ruime kaders; het is niet mogelijk om 
zaken op te leggen aan scholen. Samenwerken is en 
blijft afhankelijk van goodwill.  

 
Brede scholen moeten elk het wiel uitvinden; 
functioneren stadsbreed meer als eenlingen dan als 
eenheid 

Kansen (extern)  
BS als wijkloket: scholen zijn bezig met kerntaak 
onderwijs en hebben vaak geen tijd om ‘naar buiten ‘te 

Bedreigingen (extern)  
Ontwikkelingen bij de BS hebben tijd nodig. Vanwege 
de omvang gaan veranderingen soms langzaam en 

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-overvecht/wat-gebeurt-er-in-de-wijk/wijkaanpak-overvecht/
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kijken. Deze taak kan BS vervullen. BS brengt 
informatie tot aan de voordeur van de school; de 
school beslist vervolgens wat daarmee te doen.  

 
BS kan aan leerkrachten uitleggen wat de meerwaarde 
is van de BS-activiteiten  in de wereld van het kind 
(leven op school is ook leven in de wijk) en andersom.  
Wijkpartners kunnen ook leren van leerkrachten.  

 
Meer samenwerken; zowel binnen BS Overvecht als 
met andere Brede Scholen, we kunnen nog meer van 
elkaar leren 

 
Eenvoudiger en beter communiceren naar ouders zal 
de bekendheid van de BS vergroten. 

vaak over veel schijven. Dit is ook het gevolg van 
samenwerken en zoeken naar consensus.  

 
BS is afhankelijk van hoe het gaat op de scholen. BS 
komt toch altijd op de laatste plaats. Bij 
personeelstekort trekken scholen zich terug tot hun 
kerntaak les geven.   

 
De rol van de schoolbesturen; zij sturen te weinig op 
inhoud, waardoor BS-en veel zelf moeten uitvinden. 
Ook bij sollicitaties krijgen schoolleiders vaak niet te 
horen dat het om een BS gaat 

 
Risico en obstakels:  

Een risico is dat scholen zich vanwege interne aangelegenheden terug trekken, bijvoorbeeld als gevolg van 

voortdurend personeelstekort, maar ook wisseling bij de directie of interim bestuurders die de Brede School niet 

hebben mee gekregen in hun vaak beperkte opdracht. We ondervangen dit door ervan bewust te zijn; scholen 

tijdelijk te ontzien en/of te vragen waarin wij als coördinatoren tegemoet kunnen komen. Belangrijk hierbij is dat er 

altijd de wil is om gezamenlijk op te (blijven) trekken, ook als andere zaken (tijdelijk) veel aandacht vragen.  

Er zal altijd enige mate van concurrentie tussen scholen zijn, maar voorop staat het op professionele wijze 

bijdragen aan ontwikkelingskansen van kinderen in Overvecht. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in de eigen 

wijk naar school (kunnen) gaan en trekken ook daarin gezamenlijk op. Voorbeelden daarvan zijn: de 

scholenbrochure voor ouders die een school kiezen die ook door de gemeente wordt meegestuurd met de 2-

jarigenbrief; als kinderen binnen de wijk van school willen wisselen volgt eerst een gesprek tussen de scholen;  

gezamenlijke aanpak van thema’s op wijkniveau zoals tegengaan van polarisatie en radicalisering en 

samenwerken tussen scholen onderling en scholen en wijkpartijen in het kader van Samen voor Overvecht.  
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Proces; kind/ouders > Aan kinderen (en ouders) is gevraagd wat kinderen doen in hun vrije tijd en wat zij graag 

willen leren. Activiteiten en organisatievormen van de Brede School worden hierop -binnen kaders en 

doelstelling- zoveel mogelijk afgestemd. De resultaten van dit onderzoek staan in het onderzoeksverslag dat ook 

te vinden is op onze website. In het schooljaar 2019-2020 maken we een start met de uitvoering van 

aanbevelingen. 
 

Proces; Kernteam > De drie pijlers zijn leidend. Elke pijler kent een Focusgroep, bestaande uit gemiddeld vijf 

leden. Leden van het Kernteam hebben zich -naar voorkeur- verdeeld over deze Focusgroepen. De 

Focusgroepen hebben de opdracht om de minimale gezamenlijke Brede School-doelen vast te stellen en daaruit 

voortkomend gezamenlijke acties te benoemen. Deze worden vervolgens verwerkt in een werkplan en 

opgenomen in de jaarkalender. Focusgroepen koppelen bevindingen terug aan het Kernteam en bereiden de 

jaarlijkse themabijeenkomst voor, waarbij gelegenheid is om langer bij onderwerpen stil te staan en besluiten voor 

het aankomend jaar te nemen. Focusgroepen komen minimaal 7 keer, voorafgaand aan de 

Kernteamvergadering, bij elkaar en worden voorgezeten door de inhoudelijk coördinatoren. Deze manier van 

werken vergroot de betrokkenheid bij de pijler en biedt de gelegenheid om in kleiner gezelschap wat dieper op 

onderwerpen in te gaan. Naar aanleiding van de besluiten rondom doelstellingen en acties die zijn genomen in de 

Focusgroepen en het Kernteam stellen de coördinatoren een jaaragenda op, waarin acties zijn opgenomen.  

 

Proces: schoolteams > Iedere school heeft voor elk van de drie pijlers een schoolcontactpersoon. Zij zorgen 

voor het breed uitdragen binnen hun schoolteam van de informatie betreffende de pijler en vice versa voorzien de 

inhoudelijk coördinator van lokale informatie. 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 

Schoolcontactpersonen komen drie keer per jaar bijeen voor onderlinge afstemming, evaluatie en het maken van 

plannen naar aanleiding van voorgenomen beleid en acties. Deze bijeenkomsten zijn opgenomen in de 

jaaragenda en worden voorgezeten door de inhoudelijk coördinatoren.
2
   

 

Proces; partners > Partnerorganisaties worden uitgenodigd voor bijeenkomsten van schoolcontactpersonen en 

leveren daar een actieve bijdrage. Afhankelijk van de rol en afspraken zijn er regelmatig overleggen met partners, 

zoals drie-wekelijks afstemmingsoverleg met SportUtrecht. Partners ontvangen de Nieuwsbrief van de Brede 

School en blijven zo op de hoogte. 

                                                           
2
 De jaaragenda voor schooljaar 2019-2020 is toegevoegd als bijlage 4. 

https://bredeschoolutrecht.nl/overvecht/wat-doen-kinderen-in-overvecht-in-hun-vrije-tijd-en-wat-willen-zij-graag-leren/
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Meerjarenactiviteitenplan  

De komende vier jaar willen wij verder op de ingeslagen weg, omdat we geloven in consolidatie. Wel gaan we in 

het Kernteam bekijken of de nadruk blijft liggen op de drie pijlers of dat wellicht speerpunten zoals de 

MuziekRoute en gezondheid worden toegevoegd. De cyclus Plan>Do>Check>Act is belegd bij zowel het 

Kernteam, de Focusgroepen en de coördinatoren. Wij toetsen regelmatig of de voorgenomen doelen gehaald 

worden; in het Kernteam, maar ook tijdens evaluatiemomenten met schoolcontactpersonen.
3
  

Als voorbeeld de cyclus bij het tot stand komen van het activiteitenaanbod: sport (team-, individuele en 

contactsport), cultuur, natuur en techniek en overige activiteiten, zoals schaken en zang en bewegen voorkleuters 

(als voorloper op de MuziekRoute voor groep 3 t/m 8). Het activiteitenaanbod (wat en voor welke groepen) wordt 

vastgesteld door het Kernteam tijdens de jaarlijkse themabijeenkomst TO. De coördinator contracteert vervolgens 

aanbieders (afspraken worden vastgelegd in een Leveringsovereenkomst) en maakt een indeling in de carrousel, 

waarbij activiteiten op alle scholen binnen afgesproken periodes worden aangeboden. Het is een vereiste dat 

aanbieders vreedzaam getraind zijn en een verbinding aangaan met de wijk en de Brede School (vervolgaanbod 

kunnen bieden in Overvecht, aanwezig bij evaluaties). Ook het zorgen voor oudermomenten (ouder-kindles, 

afsluiting) is een wezenlijk onderdeel van het aanbod. Van het aanbod worden een poster die te vinden is op alle 

scholen en partners en bij organisaties in de wijk en flyer om uit te delen gemaakt De poster vertegenwoordigt de 

doorgaande lijn > warmmaaklessen, onderschoolse en naschoolse lessen en toeleiding tot de club of vereniging. 

Op die manier is iedereen op dezelfde manier op de hoogte van het aanbod. Daarnaast is een directe benadering 

nodig; ouders en kinderen actief uitnodigen om mee te doen en toelichten wat de mogelijkheden zijn bij 

ouderavonden, ouderinlopen, inschrijfmomenten in de hal van de school etc. N.a.v. het onderzoek naar wensen 

van kinderen worden volgend schooljaar activiteiten aan de carrousel toegevoegd. Ook zal een (beweeg-)aanbod 

voor peuters worden opgenomen in de carrousel, te starten met een pilot op enkele VVE-groepen. Voor kinderen 

uit groep 8 zijn activiteiten onder schooltijd en vooral gericht op vaardigheden die nodig zijn in het vo, zoals 

perfomance en mediaskills.  

De vreedzame wijk werkt met een jaarprogramma. Jaarlijks worden kinderen opgeleid tot wijkmediator en vinden 

verkiezingen voor de Kinderraad plaats. Op verschillende scholen worden ook ouders worden opgeleid tot 

oudermediator, zij krijgen een rol binnen en buiten de school (in de buurt of wijk). Ouderbetrokkenheid is te 

verdelen in educatief partnerschap, dat is belegd bij de scholen en waar regelmatig onderling uitwisseling plaats 

vindt, ondersteuning bij (het opzetten van) ouderinlopen op de scholen, ouderkind-momenten bij activiteiten en 

het opleiden en begeleiden van oudermediatoren.  

Aandacht voor pr: op verschillende manieren werken wij aan de naamsbekendheid zoals berichten en nieuwtjes 

op de website, drie maal per jaar een nieuwsbrief van de Brede school, themaboekjes (10 jaar Kinderraad, 

Inspiratie).  

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
3
  Ieders verantwoordelijkheid staat ook op een tegeltje, zie daarvoor de afsluiter op de laatste pagina  
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Jaarplan inclusief budgetplanning 

Bijlage 4 bevat de jaaragenda voor de Brede School 2019-2020. Sommige activiteiten rondom 

Ouderbetrokkenheid zijn nog niet in de jaaragenda vastgelegd, omdat de planning daarvan nog niet helemaal 

rond is. De uitwerking van deze agenda staat beschreven in de jaarplannen van Vreedzame wijk en 

Ouderbetrokkenheid. Vanwege de beperkte ruimte zijn deze niet aan dit Panorama toegevoegd, maar op te 

vragen. Talentontwikkeling werkt niet met een jaarplan, maar met een activiteitenprogramma dat elk jaar 

geëvalueerd wordt; eerst in het Kernteam en daarna met schoolcontactpersonen en aanbieders tijdens de drie 

evaluatiemomenten.  

 

Budgetplanning 

De begroting voor 2020 is toegevoegd als bijlage 5.  

De Brede School Overvecht ontvang in 2020 meer budget dan in 2019. Specifiek gaat dan ook een bedrag van  

€ 6.922 ten behoeve van inzet combinatiefuncties en eveneens een hoger bedrag ten behoeve van activiteiten. 

Het tijdsbestek tussen september en december 2019 zullen we gebruiken om in het Kernteam verschillende 

opties voor de besteding -binnen de reeds vastgestelde kaders-  te bespreken.  

 

Brede School Overvecht ontvangt daarnaast subsidie uit het programma Samen voor Overvecht. Dit wordt 

ingezet ten behoeve van verschillende projecten:  

- Belevingen (muziek dans, theater) voor peuters in VVE-groepen 

- Meespeeltheater ‘Waar ik woon is het oorlog’ voor groep 7/8 (dit jaar 4 scholen)  

- Ensemble van de MuziekRoute 

- Leren filosoferen met kinderen voor leerkrachten en Brede School-partners (nog niet toegekend)  
 Overgangsregeling financieel (alleen voor brede scholen die minder ontvangen dan de jaren hiervoor) 

 
Niet van toepassing  

Ondertekening door kernteampartners 
 
Een blad met naam en handtekeningen van alle kernteampartners is als apart document meegestuurd.  
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Bijlage 1: De 7 DNA kenmerken 

DNA kenmerk Omschrijving volgens stedelijke opdracht gemeente Hoe doen wij dat?  

Samenwerking De Brede School is een samenwerking tussen kinderen, 

ouders, wijkbewoners, onderwijs, welzijn, opvang, sport, kunst 

& cultuur, politie en het buurtteam. Met elkaar geven zij 

invulling aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in de 

wijk. 

De Brede School Overvecht is een netwerkorganisatie. Wij werken 

samen met verschillende organisaties in de wijk. Vanuit het onderwijs 

leveren alle directeuren een bijdrage als deelnemer van het Kernteam. 

Zij vormen de schakel tussen Kernteam en schoolteam. Op elke school 

is er een contactpersoon voor de drie pijlers talentontwikkeling, 

ouderbetrokkenheid en de Vreedzame wijk die vanuit taakuren inzet 

leveren. De partner-organisaties leveren vanuit eigen middelen inzet.  

Betrokkenheid Alle partners zijn betrokken bij de Brede School. Dit houdt in 

dat iedereen vanuit zijn/haar kunnen bijdraagt aan het succes 

van de Brede School daarmee en een optimale ontwikkeling 

en ondersteuning van kind, ouder en wijkbewoner. Afspraken 

worden gemaakt en uitgevoerd. 

De schoolleiders en leidinggevenden van de kernpartners zijn overtuigd 

van het belang van de Brede school in de wijk
4
. De manier die zij kiezen 

om hun betrokkenheid vorm te geven wisselt soms. Veel hangt samen 

met de ontwikkelingen binnen de eigen interne organisatie en de mate 

van aandacht en prioriteit die dat vraagt. Brede School Overvecht kent 

een algemeen coördinator en twee uitvoerende combinatie-

functionarissen (inhoudelijke coördinatoren) die in opdracht van het 

Kernteam werken. Daarnaast is er nog administratieve ondersteuning bij 

het verwerken van de facturen (2 uur/week), in dienst van penvoerder 

SPO. Coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van in het 

Kernteam gemaakte afspraken. 

Doorgaande lijn Er is een doorgaande lijn in: 

- pedagogisch handelen en het aanleren van 

sociale vaardigheden. Deze aanpak is 

herkenbaar in het handelen van alle 

medewerkers. 

- het opvang-, onderwijs- en naschoolse 

programma dat bijdraagt aan een optimale 

ontwikkeling. 

De doorgaande lijn komt tot stand vanuit de samenwerking 

tussen onderwijs, opvang en andere wijkpartners waarbij er 

sprake is van een warme overdracht. Het welbevinden van 

kind, ouder en wijkbewoner staat binnen de doorgaande lijn 

Vrijwel alle scholen en 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 binnenschools en buitenschools leren wordt gemaakt 

binnen de talentontwikkeling door vanuit de kerndoelen te bepalen waar 

extra aandacht nodig is. Zo is bijvoorbeeld gekozen voor performance 

voor groep 8- kinderen die daarmee leren (zich te) presenteren en zich 

zo mede voor te bereiden op de middelbare school. De doorgaande lijn 

is ook zichtbaar in de opbouw van de activiteiten; van warmmaaklessen 

onder school tijd via een naschools aanbod en vervolglessen in de buurt 

(waarvoor kinderen zich inschrijven) naar lidmaatschap van een club of 

                                                           
4
 Afspraken zijn vastgelegd in het Visie en Organisatiedocument uit 2013. 
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centraal. 

De doorgaande lijn is zichtbaar binnen de Brede School en de 

organisatiestructuur om de Brede School heen. 

vereniging.  

De overdracht van voorschool naar basisschool is formeel geregeld 

middels een overdrachtsformulier. Overdracht naar de buitenschoolse 

opvang is niet formeel geregeld. In Overvecht maken relatief weinig 

kinderen gebruik van buitenschoolse opvang.  

Pedagogische 
visie 

De pedagogische visie wordt ingevuld vanuit een gezamenlijk 

verhaal en overtuiging. Dit uit zich in het spreken van dezelfde 

pedagogische taal en het hanteren van dezelfde sociale norm 

en een grote betrokkenheid bij de wijk en samenleving. De 

pedagogische visie is leidend voor het handelen en het aanbod 

gericht op o.a. sociale vaardigheden. 

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 werken volgens de vreedzame methodiek. Voor aanbieders 

van activiteiten is vreedzaam getraind zijn, naast het bezit van een VOG, 

een vereiste.  

Overvecht is pilotwijk voor het ontwikkelen van het Sportief Vermogen; 

een pedagogische uitwerking van samenwerken van professionals van 

de scholen en de sportaanbieders en het ontwikkelen van sportlessen 

waar alle kinderen gestimuleerd worden hun talenten en 

burgerschapsvaardigheden te oefenen en ontwikkelen. Het Sportief 

Vermogen wordt verwerkt in het Utrecht Sportakkoord. 

Talent- 
ontwikkeling 

Aandacht voor talent wordt gezien als de mogelijkheid om als 

Brede School bij te dragen aan gelijke kansen. 

De Brede school biedt activiteiten in het kader van talentontwikkeling 

onder en na schooltijd. De naschoolse activiteiten en het binnenschools 

leren zijn op elkaar afgestemd, er is sprake van een doorgaande lijn, 

waarbij de kerndoelen van het onderwijs in beeld zijn.
 
In Overvecht 

werken wij samen met de MuziekRoute, waardoor alle kinderen kennis 

maken met zang (vanaf groep 3 t/m 8 en in groep 5 een instrument leren 

bespelen. Het muziekschooljaar wordt altijd afgesloten met een 

uitvoering voor ouders en andere belangstellenden in theater Stefanus.  

Democratisch 
burgerschap 

Democratisch burgerschap is niet alleen bepaalde kennis, een 

competentie of een vaardigheid, het is een houding die 

samengaat met een motivatie om te willen leven in een 

democratische samenleving. De Brede School ondersteunt en 

leert kind, ouder en wijkbewoner te participeren binnen de 

samenleving. Dit door vooral het goede voorbeeld te zijn en 

binnen het programma voortdurend een koppeling te maken 

met waarden van vrijheid, gelijkheid en solidariteit 

Bij de Brede School Overvecht zit Vreedzaam in het DNA; 11 van de 12 

scholen zijn vreedzame scholen en ook organisaties waar wij mee 

werken zijn vreedzaam getraind. Om elkaar om de hoogte te houden en 

kennis over te dragen organiseert de coördinator vreedzaam twee keer 

per jaar een platform waarvoor wijkbreed professionals en ouders 

worden uitgenodigd.  

Duurzaam De Brede School kan gezien worden als een Wij zijn ons gezamenlijk bewust van de rol en impact die de Brede 

http://www.muziekroute.nl/
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netwerkorganisatie. Nog meer dan een individuele organisatie 

is een netwerkorganisatie in beweging. Iedere organisatie die 

zich in het netwerk bevindt kent een eigen speelveld en het 

speelveld van de Brede School Het succes van de Brede 

School gaat samen met het streven naar duurzaamheid. Dit 

houdt in het behouden van draagvlak en een gedeelde ambitie, 

missie en visie, het vasthouden van de koers en het borgen 

van successen ondanks de continue beweging. 

school heeft, dan wel kan hebben. Dit is regelmatig onderwerp van 

gesprek in het Kernteam, zoals ook blijkt uit de SWOT-analyse.  

De SWOT-analyse komt volgens de cyclus Plan>Do>Check>Act 

regelmatig terug in de drie Focusgroepen.  
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Bijlage 2: scholen in Overvecht 
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Bijlage 3; Indeling activiteiten naar cluster en groep 

schooljaar 2019-2020 

 
periodes:  

   

  
  1. week 38 t/m 5   2. week 7 t/m 27   

clusters bouw groepen 16-9-2019 t/m 31-1-2020 10-2-2020 t/m 3-7-2020 

  onderbouw  1, 2 voetbal Zang en bewegen  dans   

noord  middenbouw 3, 4, 5 voetbal tekenen schaken taekwon-do 

  bovenbouw 6, 7 worstelen programmeren atletiek circusacrobatiek 

  groep 8   performance mediaskills musicaltheater   

  onderbouw  1, 2 judo korfbal dans Zang en bewegen  

oost  middenbouw 3, 4, 5 judo korfbal schaken taekwon-do 

  bovenbouw 6, 7 worstelen programmeren atletiek circusacrobatiek 

  groep 8   performance mediaskills musicaltheater   

  onderbouw  1, 2 atletiek Zang en bewegen  korfbal judo 

zuid  middenbouw 3, 4, 5 taekwon-do schaken korfbal judo 

  bovenbouw 6, 7 atletiek circusacrobatiek worstelen programmeren 

  groep 8   performance   musicaltheater mediaskills 

  onderbouw  1, 2 dans    voetbal Zang en bewegen  

west  middenbouw 3, 4, 5 taekwon-do schaken voetbal tekenen  

  bovenbouw 6, 7 dans  circusacrobatiek worstelen programmeren 

  groep 8   performance   musicaltheater mediaskills 

     
    

       aanbieders:  

 
Zihmic circusacrobatiek, performance, musicaltheater  

   
Eus  judo  

  

   
Sport Utrecht  voetbal, korfbal, worstelen, atletiek, dans 

 

   
Mira Media  mediaskills, programmeren 

 

   
schaken Bas van Esch, Anne-Marie Benschop 

 

   
In nae do kwan taekwon-do  

  

   
Muziekroute  zang en bewegen 
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Bijlage 4; jaarkalender Brede school Overvecht 2019-2020 

 

 

 

 

Jaarplanning 2019/2020 Brede school Overvecht 

Kernteam en stedelijk coordinatoren-overleg talentontwikkeling vreedzaam 

maand weeknr wat dag datum tijd wat dag datum tijd wat dag datum tijd 

schoolvakanties

feestdagen 

35 zomervakantie 

september 36

37

37 startbijeenkomst dinsdag 10-sep 15.15-17.00 Schoolcontactpersonenoverleg dinsdag 10-sep 15.30 - 17.00 

38 Kernteam maandag 16-sep 12.30-15.00 start periode 1 maandag 16-sep

38 coordinatoren dinsdag 17-sep 9.00 - 11.00 

39 Walk of Peace Gagelpark woensdag 25-sep 10.00 - 11.00 

oktober 40

Netwerbijeenkomst 1 

Oudermediatoren vrijdag 4-okt 8.45 - 10.30 

41 nieuwsbrief 1 Platform 1 Vreedzame wijk donderdag 10-okt 9.00 - 11.30

42

43 ouder-kindlessen herfstvakantie 

44 ouder-kindlessen 

opleiding Wijkmediatoren, bijeenkomst 

1

groep 1: OBO K, Johannes, Schakel

gr.2: Joannes XXIII, OBO W, Op Dreef, 

St Maarten

gr.1 woensdag

gr. 2 

donderdag

gr. 3 vrijdag 

30-10-2019

31-10-2019

1-11-2019 9.00 - 11.00

november 45 Kernteam maandag 4-nov 12.30-15.00 

Opleiding wijkmediatoren

bijeenkomst 2

gr.1 woensdag

gr. 2 

donderdag

gr. 3 vrijdag 

6-11-2019

7-11-2019

8-11-2019 9.00 - 11.00 

45 coordinatoren dinsdag 5-nov 9.00 - 11.00 stages Wijkmediatoren 

46

47

48

Diplomauitreiking Wijkmediatoren

Trajectum College disndag 26-nov 14.00 - 15.00 

december 49

50

51 Kernteam maandag 16-dec 12.30-15.00 

51 coordinatoren dinsdag 17-dec 9.00 - 11.00

52 kerstvakantie 
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Vervolg jaarkalender 2020 

 

 

januari 1 kerstvakantie 

2

3 nieuwsbrief 2 tussenevaluatie donderdag 16-jan 15.15-17.00 Schoolcontactpersonenoverleg dinsdag 16-jan 15.30 - 17.00 

4 Kinderraad bijeenkomst 1 dinsdag 21-jan 9.00 - 11.00 

5 afsluiting voor ouders 

februari 6

7 Kernteam maandag 17-feb 12.30-15.00 start periode 2 maandag 10-feb

7 coordinatoren dinsdag 11-feb 9.00 - 11.00

8 Kinderraad bijeenkomst 2 dinsdag 18-feb 9.00 - 11.00 

9 voorjaarsvakantie

maart 10

11

12 ouder-kindlessen Kinderraad bijeenkomst 3 dinsdag 17-mrt 9.00 - 11.00 

13 ouder-kindlessen 

april 14

15 Kernteam maandag 6-apr 12.30-15.00 Platform 2 Vreedzame wijk donderdag 9-apr 9.00 - 11.30

15 coordinatoren dinsdag 7-apr 9.00 - 11.00 10-4 Goede Vrijdag 

16 13-4 2e Paasdag 

17 Kinderraad bijeenkomst 4 dinsdag 21-apr 9.00 - 11.00 do 23-4 start Ramadan 

18 meivakantie 

mei 19 di 5-5 Bevrijdingsdag

20 nieuwsbrief 3

21 Kernteam maandag 18-mei 12.30-15.00 

do 21-5 Hemelvaart

za 23-5 einde Ramadan

22 coordinatoren dinsdag 26-mei 9.00 - 11.00

juni 23 Schoolcontactpersonenoverleg dinsdag 2-jun 15.30 - 17.00 1-6 2e Pinkster

23
Netwerbijeenkomst 2

Oudermediatoren vrijdag 5-jun 8.45 - 10.30

24

25

26

juli 27 afsluiting voor ouders 

28 Kernteam maandag 6-jul 12.30-15.00 

28 coordinatoren dinsdag 7-jul 9.00 - 11.00 eindevaluatie dinsdag 7-jul 15.15-17.00

29

30 zomervakantie 
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Bijlage 5: begroting Brede school Overvecht 2020 

 

 

  

toekenning inzet 

totaal talentontwikkeling € 172.605

waarvan: 

activiteiten carrousel talentontwikkeling € 170.355

activiteiten vreedzaam en kinderrraad € 750

activiteiten ouderbetrokkenheid € 750

inzet oudermediatoren € 750

budget combinatiefuncties € 193.486

waarvan:  

algemene coordinatie € 35.119

talentontwikkeling € 58.229

vreedzaam € 15.108

ouderbetrokkenheid € 15.108

bijdrage aan scholen, vergoeding inzet € 63.000

nog vast te stellen tbv personele inzet € 6.922

communicatie € 500 € 500

huisvesting P.M. 

totaal € 366.591 € 366.591
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Afsluiter; ieders verantwoordelijkheden op een tegeltje 

 


