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Wijkmediatoren actief op het 

schoolvoetbaltoernooi 
De schoolvoetbaltoernooien zijn weer achter de rug en het is allemaal heel goed gegaan! De 

wijkmediatoren en de vertrouwensleerlingen van Trajectum hebben hierbij een belangrijke rol 

gespeeld. Wij zijn natuurlijk erg trots op onze wijkmediatoren! 

Fadime (van Harten voor Sport) wil onze wijkmediatoren nog 

het volgende meegeven: 

“Beste Mediatoren, 

Mede dankzij jullie was het schoolvoetbaltoernooi erg gezellig 

in Overvecht. OBO de Gagel is er vandoor gegaan met de 

mooiste prijs van het toernooi, de fair play prijs. Daarnaast 

heeft OBO de Watertoren bij de jongens ook nog de 1e prijs 

gehaald, wat een mooi resultaat. 

Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie inzet tijdens 

het toernooi! Door jullie hebben we gezien wat voor positieve 

invloed jullie kunnen hebben op het toernooi. Dat nemen we 

mee naar volgend jaar zodat we dat weer mediatoren in 

kunnen gaan zetten.” 

In dit nummer oa: 

Wijkmediatoren actief op het schoolvoetbaltoernooi,  

 De Tolerantieprijs 2015, Update Talentontwikkeling, 

Opvoedconferentie 2016, de Sportieve Leerlijn en de 

Kinderraad 

 

Tolerantieprijs 

2015 
 

 
 

Een update over de Tolerantieprijs 
die vorig jaar door de 

wijkmediatoren gewonnen is: 

Vorig jaar is er gevraagd aan de 

wijkmediatoren waar zij het geld 

aan zouden willen uitgeven, en 

onder andere gaven de 

wijkmediatoren aan dat ze graag 

een manier zouden hebben om 

online met elkaar in contact te 

komen. Onze coördinator 

Vreedzame Wijk, Petra Jongerius, 

is samen met Mira Media nu aan 

het kijken wat hier de 

mogelijkheden zijn. Meer nieuws 

volgt! 

Meer weten over de Brede School Overvecht? Kijk dan op onze website! 
 

 

Vragen of nieuws?  

Derk Marseille, Brede School Coördinator, Email: d.marseille@bredeschoolovervecht.nl 

Petra Jongerius, Ouderbetrokkenheid en Vreedzame Wijk. Email: p.jongerius@bredeschoolovervecht.nl 

Harmen van der Woude, Talentontwikkeling. Email: h.woude@bredeschoolovervecht.nl 

Annette van Valkenburg, Talentontwikkeling en website. Email: a.vanvalkenburg@bredeschoolovervecht.nl 

 

Brede School Utrecht is een samenwerkingsverband van de gemeente Utrecht met: 

Brede School Hart van Noord  •  Brede School Hoograven  •  Brede School Kanaleneiland Zuid  •  Brede School Ondiep  •  Brede School Overvecht  •  Brede 

School Staatslieden  •  Brede School Het Zand  •  Brede School Waterwin  •  Brede School Weide Wereld  •  Brede School Zuilen Oost  •  Brede School 

Klimroos  •  Brede School Dichterswijk 
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Talentontwikkeling 
 

Op 1 maart konden keyboard en gitaarleerlingen muziek presenteren uit hun 

lessen bij het UCK. Ouders en leerlingen waren trots op wat de leerlingen al 

zelfstandig konden spelen. 

Op de scholen vonden weer mooie carrouselafsluitingen plaats. Tijdens de 

lessen theater, beeldend en zang en bewegen konden de 

leerlingen ouders en leerkrachten verrassen met veel 

creativiteit, energie en fantasie. 

Het UCK is ook trots op nieuw aanbod in de wijk, 

kinderen kunnen ook vioollessen volgen na schooltijd. 

 

Kijk voor informatie op www.uck.nl/overvecht 
 

 

 

Terugkomdag Wijkmediatoren 

De 58 wijkmediatoren hebben met elkaar terug gekeken op de training en de stages. 

De mogelijkheid om op diverse plekken in de wijk stage te lopen was nieuw dit jaar. Via een aanbod in een stage vacature krant 

konden de mediatoren een stageplek kiezen. Bijvoorbeeld in de bibliotheek en de speeltuin. Op die plekken  konden zij actief 

meedenken over Vreedzame regels en afspraken. Sommige kinderen vonden de stage zo leuk dat ze nog vaker stage willen lopen.  

Ouders mogen nog beter geïnformeerd worden over het werk van een wijkmediator. Ook vinden zij dat de wijkmediatoren nog 

meer kinderen en vooral professionals in de wijk moeten leren kennen. 

Jongerenwerkers van Stichting JoU zullen  de begeleiding van de  wijkmediatoren overnemen als zij na dit school jaar naar het 

voortgezet onderwijs gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondagmiddag 9 oktober; Opvoedconferentie door en voor moeders  

Naar aanleiding van de evaluatie van de opvoedconferentie in juni 2015, heeft een groep moeders van verschillende scholen besloten 

om samen een tweede opvoedconferentie te organiseren. Zij willen in de week van de opvoeding op zondagmiddag 9 oktober 

opnieuw aandacht besteden aan opvoeden in de wijk in samenwerking met opvoed professionals.  Het hoofdthema zal zijn; 

opvoeden in Overvecht; anders maar toch samen. Dit onderwerp sluit aan bij de Vreedzame school blokken; we horen bij elkaar en 

we zijn allemaal anders.  

Ze willen dit jaar minder gespreksonderwerpen en meer tijd om met elkaar in groepen dieper op een onderwerp in te gaan. Ze 

denken daarbij nu aan de volgende sub thema’s; identiteitsontwikkeling, samen Vreedzaam buiten spelen, kinderen leren weerbaar te 

zijn, opvoeden met geloof en communicatie met je kind.  

 

De organisatie van de opvoedconferentie zal worden ondersteund door Wijk&co en Al amal. 

 

Meer informatie bij: Petra Jongerius:  p.jongerius@bredeschoolovervecht.nl

http://www.uck.nl/overvecht


 

 

 

 

 

 

 

Sportieve Leerlijn 

Al jaren is er een groot sportaanbod 

voor vooral een naschoolsaanbod. Het 

aanbod wordt ook gesubsidieerd, omdat 

het belang  en nut van regelmatig sporten 

in  allerlei onderzoeken is aangetoond. 

Naast dat sport goed is voor de 

gezondheid leert sport kinderen ook 

sociale vaardigheden. Het meedraaien in 

een vereniging is leren je sociale rol te 

nemen in een kleine samenleving.  

Sportverenigingen kunnen een beroep 

doen bij de gemeente Utrecht om een 

zogenaamde combinatiefunctionaris voor 

de vereniging aan te stellen. Deze 

afgevaardigde van een sport verzorgen 

lessen om de sport te promoten en 

maken een verbinding met de kinderen 

van de scholen en de sportvereniging. 

Harten voor Sport (  HvS ) is de 

coördinator tussen de wijken in Utrecht 

en de combinatiefunctionarissen sport. 

Het is tijd voor een verbetering.  Er is 

een samenwerking tot stand gekomen 

tussen de gemeente Utrecht, Harten 

voor Sport, instituut Windesheim en de 

Brede Scholen in Utrecht om deze 

verbetering vorm te geven. De wijken 

Hoograven, Zuilen en Overvecht doen 

mee met de pilot om de Sportieve 

Leerlijn in Utrecht vorm te gaan geven. 

 

Behoefte 

Er is behoefte om verbinding te maken 

met de uitgangspunten van het onderwijs, 

de wijk ontwikkeling  en goed draaiende 

sportverenigingen in en rond de wijk. 

De verbinding houdt in dat elke partij 

niet alleen elkaars uitgangspunten kent 

maar hier op inspeelt. Het betekent 

aansluiten bij elkaars doelen, een 

eenduidig pedagogische aanpak, 

overdracht van informatie en kennis om 

zo  kinderen en ouders  beter te 

informeren welke kansen er zijn voor een 

goede en plezierige  sportbeleving.   

Hierbij komt ook dat het ontwikkelen 

van burgerschap  een taak van het 

onderwijs is geworden. Sport biedt 

andere mogelijkheden om kinderen te 

laten oefenen om een positieve sociale 

rol te spelen dan een leerkracht in een 

klas of een ouder thuis.  Een vakdocent 

gymnastiek en sporttrainers zien 

kinderen anders functioneren, zien 

andere kwaliteiten en talenten bij 

kinderen  in een sport of spel situatie.  In 

een sport situatie leren kinderen om te 

gaan met tegenstand, regels, winnen en 

verliezen en doorzetten. Elkaar 

informeren hoe een kind in een situatie is 

en welke kwaliteiten er naar boven 

komen biedt de gelegenheid hier gebruik 

van te maken en verbinding te maken. 

Hoe goed is het voor een kind als een 

sportleraar een kind vraagt: ik hoorde 

van je juf dat  je graag helpt bij de  

voorbereiding. Kan jij me helpen bij de 

les?  De leerkracht vertelt de ouders bij 

het rapport gesprek dat zei gehoord 

heeft van de basketbaltrainer dat hun 

kind een positieve inbreng heeft met zijn 

invulling van de aanvoerders rol.  

Misschien zit daar iets voor de toekomst 

in! 

 

Sport leidt niet vanzelf tot het verwerven 

van sociale doelen. Met de sportieve  

leerlijn worden hier  

handelingsperspectieven voor gegeven.   

  



 

 

 

 

 

De Kinderraad Overvecht kiest voor ‘Samenleven in Overvecht’ 

De Kinderraad Overvecht is een groep kinderen uit de bovenbouw van verschillende basisscholen die met elkaar onderzoeken 

welke vragen en/of kwesties er spelen in hun buurt met betrekking tot kinderen. De kinderen worden op democratische wijze als 

klassenvertegenwoordiger gekozen. Alle scholen in Overvecht nemen deel aan deze Kinderraad. De kinderen bedenken zelf 

oplossingen voor kwesties in de buurt en gaan een concrete buurtactie uitvoeren. 

Overvecht heeft dit jaar zelf een thema bedacht waar mee zij aan de slag zijn gegaan. Namelijk; samenleven in Overvecht! De 

afgelopen maanden zijn de kinderen van alle scholen in Overvecht bijeengekomen om verhalen te delen, vaardigheden op te doen 

over het luisteren en reageren op elkaar, debatteren en om concrete acties op te zetten rondom het thema ‘Samenleven in 

Overvecht’.  

Doel 

“Wij staan voor ontmoeten in Overvecht. Graag willen we mensen motiveren met elkaar in gesprek te gaan om elkaar beter te 

leren kennen en te begrijpen. Ons doel is dat iedereen prettig kan leven in Overvecht.” Aldus de kinderen zelf. 

Buurtacties 

De komende tijd gaan de kinderen aan de slag met buurtacties om hun doel te bereiken. Ze willen graag de ontmoeting tussen 

mensen met verschillende achtergronden stimuleren zodat het samenleven in Overvecht nog fijner wordt. Dus ziet u binnenkort 

een poster in de wijk hangen van de Kinderraad Overvecht? Kijk hier dan even op om te zien welke acties de kinderen in de buurt 

gaan ondernemen. 

Deelnemende scholen 

Scholen die deelnemen aan de Kinderraad Overvecht zijn: OBO Spoorzicht, de Op Dreef, de Johannes, OBO De Klopvaart, CBS de 

Schakel, OBO de Gagel, OBO Watertoren, de Cleophasschool, Joannes XXII, de Mattheusschool en de Marcusschool. De 

Kinderraad gaat uit van de methodiek ‘De Vreedzame Wijk’. 

Voor meer informatie over de kinderraad en de buurtacties kunt u contact opnemen met Petra Jongerius via 

p.jongerius@bredeschoolovervecht.nl / 06-52508236 

Foto van de Kinderraad kunt u opvragen bij Fleur van Ijperen, fleur.vijperen@wijkenco.nl / 0630144884 
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