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Leerlijn 

Sportief 

Vermogen  
Wil je het verschil maken 

voor een kind? Gezamenlijk 

hebben we hierin een 

opdracht. De Leerlijn Sportief 

vermogen levert daaraan een 

bijdrage.  

 

Vreedzaam  

Zie het als de vertaling van 

vreedzaam naar de 

sportbeleving. De Leerlijn 

Sportief Vermogen biedt 

aanknopingspunten om met 

elkaar in gesprek te gaan. 

Tijdens de Kick off op 8 

februari hebben we een begin 

gemaakt.  

 

Het verschil 

Sportleerkrachten en cf-ers 

sport hebben uitgesproken 

wat nodig is om het verschil 

te maken voor kinderen in 

Overvecht. Zij zijn het er 

over eens; contant leggen met 

elkaar is het allerbelangrijkste. 

Een kort overlegje voor of na 

de les, afstemmen; wat 

gebeurt er op school en in de 

naschoolse lessen? En als een 

kind daarna naar een 

sportclub gaat, wat ervaart 

het daar? Het gaat om even 

de tijd nemen om elkaar te 

informeren. Zodat je daar in 

een gesprek met het kind op 

terug kan komen.  

 

Vreedzaam  

Sportief Vermogen, dat is 

ook: Kinderen aan het roer en 

Positief coachen, maar hoe 

doe je dat? Wat betekent dat 

voor jou? De voorbeelden uit 

de brochure zijn herkenbaar. 

Eigenlijk werken we al zo. 

Maar het is van belang om dat 

ook met elkaar te delen en 

om ervaringen uit te wisselen. 

Dat doen we nu nog te 

weinig.  

 

Tips  

De brochure Sportief 

Vermogen geeft nog veel 

meer tips en voorbeelden. Na 

de Kick Off is het mooi om 

hiermee ook echt aan de slag 

te gaan. De brochure is te 

vinden op de website van de 

Brede School.  

In dit nummer: 

Kick off Leerlijn Sportief Vermogen,  

Nieuwe schoolgebouwen in Overvecht  

en nog veel meer  

    

Meet the professor 

 
 

Al eens een echte professor 

ontmoet? Binnenkort kan 

dat. Tijdens Meet the 

professor.  

 

Op woensdag 29 maart 

kunnen leerlingen een uur 

lang een professor van de 

Universiteit Utrecht het 

hemd van het lijf vragen, 

gewoon in de klas. Meer 

dan honderd professoren 

stappen die dag op de fiets 

om te vertellen over hun 

onderzoek; de diepzee, 

computermodellen, oorlog 

en vrede, Napoleon; ze 

onderzoeken allemaal iets 

anders.  

In Overvecht doen al 

verschillende scholen mee. 

Wil je weten welke dat zijn?  

Kijk op de website  

Aanmelden voor volgend 

jaar kan vanaf september.  

 
  
 

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

Vragen of nieuws?  
Derk Marseille, algemeen 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 

 

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 

Nieuwsbrief Periode 2 – 2016 - 2017 

https://www.uu.nl/organisatie/meet-the-professor/nieuws
http://www.bredeschoolovervecht.nl/
mailto:d.marseille@bredeschoolovervecht.nl
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Aanmelden voor het Ensemble  
Zoals sommige kinderen al 

weten, kent de MuziekRoute 

ook een Ensemble dat in de 

schoolvakanties oefent. Dit 

Ensemble bestaat uit kinderen 

uit Overvecht die het leuk 

vinden om samen muziek te 

bedenken en te maken. In de 

herfstvakantie hebben we 

voor de eerste keer geoefend 

met het Ensemble en het was 

een groot succes.  

 

Kinderen uit de groepen 6, 7 

en 8 van de Overvechtse 

basisscholen kunnen zich ook 

in de voorjaarsvakantie weer 

aanmelden voor het 

Ensemble. 

 
Deze voorjaarsvakantie 

repeteert het Ensemble 

iedere dag (maandag tot 

vrijdag) van 10.00 tot 13.00 

uur. De locatie is de Joannes 

23ste aan de Neckardreef 115.  

 

Inschrijven voor het Ensemble 

gaat via een inschrijfformulier 

dat  op de scholen te 

verkrijgen is. Ouders kunnen 

het ingevulde formulier 

inleveren bij de muziekjuf.  

 

 

Doe het wel snel, want het 

aantal plaatsen is beperkt!  

 

 

Op vrijdag 3 maart zal het 

Ensemble een afsluitend 

concert geven voor alle 

ouders.  

 
 

 

Gezonde Scholen in Overvecht  
 

Scholen in Overvecht zijn gezond. Op veel scholen is er aandacht voor gezondheid; door gezonde 

traktaties en een waterbeleid bijvoorbeeld. Sommige scholen hebben het vignet Gezonde school.  

 

De Marcusschool heeft dit vignet net behaald. Met het vignet Gezonde School laten zij zien dat de school 

voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Zo zorgen ze voor actieve en 

gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben ze aandacht voor de 

persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit is belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, 

betere schoolprestaties en minder schooluitval.  

 

De Marcusschool is de tweede Gezonde School in Overvecht. Eerder behaalde de Jenaplanschool Cleophas dit certificaat ook al. 

Meer informatie over de Gezonde school? Ga naar de website van de Gezonde School.  
 

 

 

Diner Resto van Harte en UCK 
 

Op woensdag 7 december was er een leuk evenement met theater en dansleerlingen van het UCK die mochten optreden tijdens 

het diner van Resto van Harte in de Stefanus. 

 

Ouders en kinderen genoten van heerlijk eten en tussendoor optredens van de kinderen en muzikale koks. Bekijk de impressie 

op U in de wijk.nl 

  
 

 

http://www.gezondeschool.nl/
http://www.uindewijk.nl/overvecht/artikel/2072


v 

Nieuwsbrief Brede School Overvecht Pagina 3 

 

Nieuwe schoolgebouwen in Overvecht 
Bijna alle basisscholen hebben de 

laatste jaren een nieuw 

schoolgebouw gekregen. Elke 

school heeft nu zijn eigen stijl, 

kleuren en herkenbaarheid.  

 

Onlangs werd Kindercluster 

Ibisdreef opgeleverd. Heel 

bijzonder, want dit is de eerste 

keer dat twee basisscholen in 

Overvecht het gebouw delen. 

Daarom een dubbelinterview 

met Nina Smit (schoolleider van 

OBO de Gagel) en Maarten 

Goossens, schoolleider van de 

Mattheusschool.  

 

 
 

 

De Mattheusschool is na de 

Kerstvakantie verhuisd en OBO de 

Gagel vorige week. Wat vinden de 

kinderen ervan?  

Maarten: De kinderen vinden het 

prachtig. Ze zijn heel blij met het 

nieuwe gebouw 

Nina: Het is alsof ze al niet anders 

meer gewend zijn, de oude school zijn 

ze al vergeten.  

Samen: Het is geweldig om een plek 

voor goed onderwijs te hebben.  

 

Wat is van de scholen samen?   

We delen de gymzaal, het ouderlokaal 

en de MFA, dat is de grote zaal met 

podium en keuken. De MFA gebruiken 

we voor naschoolse activiteiten, de 

MuziekRoute en voorstellingen van 

kinderen.  Vorige week was er een 

studiedag van de OBO’s in deze 

ruimte. We zorgen gezamenlijk voor 

de inrichting van deze ruimtes. Het is 

ook heel herkenbaar: de OBO is geel, 

de Mattheus groen en onze 

gezamenlijke ruimtes zijn blauw.  

 

Welke afspraken hebben jullie 

gemaakt? 

Er is een verdeling van de 

gezamenlijke ruimtes, we hebben 

daarvoor een rooster met vaste 

dagen gemaakt. Maar we zijn ook 

flexibel. Een keer ruilen moet kunnen. 

Het speelplein is in tweeën gedeeld 

en er is nog een gezamenlijk deel. 

Maar in de praktijk gebruiken we om 

de beurt het hele plein. Dat is wel zo 

prettig.  

 

Wat is het belangrijkste?  

Nina: Communicatie, al in een vroeg 

stadium met elkaar in gesprek gaan.  

Maarten: We zijn allebei een 

vreedzame school. En we vinden het 

belangrijk om een goede 

verstandhouding te hebben.  

Nina: De samenwerking verloopt 

prettig. We weten elkaar te vinden.  

Maarten: We zijn er met elkaar voor 

de kinderen, dat is het belangrijkste.  

Beiden: Het is vooral ook ontzettend 

leuk om samen het hele proces vorm 

te geven.  

 

Hebben jullie nog tips voor andere 

scholen?  

Maarten: Het vergt wel iets om tot 

een gezamenlijk gebouw te komen, 

maar je krijgt er ontzettend veel voor 

terug.  

Nina; Wij stralen zelf helemaal niet 

een wij-zij gevoel uit. Dat merken 

kinderen, ouders en leerkrachten. En 

dan voelen zij het ook niet zo.  

Kunstwerk 

Er is ook een gezamenlijk kunstwerk, 

op het schoolplein.. Met een hele 

symbolische betekenis. Dat is te 

bewonderen tijdens de feestelijke  

opening op 17 maart.  

 

 

Andere nieuwe scholen  

 

 

 
Marcusschool  

 

 
Joannes 23ste  

 

 
De Schakel  
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Wijkmediatoren  
 

Momenteel worden 68 nieuwe wijkmediatoren opgeleid. 

Schoolmediatoren van groep 8 van alle basisscholen leren hoe 

zij ook in de wijk kunnen helpen bij het oplossen van conflicten. 

Na een eerste gezamenlijk startbijeenkomst hebben alle  

wijkmediatoren een stageplek in de wijk gekozen. De tweede 

trainingsbijeenkomst vindt op die wijk locatie plaats. Ze denken 

samen met een vertegenwoordiger van de wijkplek na hoe zij 

kunnen bijdragen aan een vreedzame plek in de wijk waar 

conflicten worden opgelost.  

 

 

Kinderraad 2017 
 

In februari is de Vreedzame wijk kinderraad weer gestart. Het 

thema van dit jaar is AANDACHT voor elkaar. 22 gekozen 

vertegenwoordigers van 11 basisscholen komen samen om na te 

denken wat de kinderen in Overvecht zelf kunnen bijdragen aan 

een Vreedzame wijk. De vreedzame wijk begint met elkaar 

beter leren kennen en aandacht voor elkaar. Tijdens de eerste 

bijeenkomst heeft de kinderraad 5 groepen gekozen. Dit zijn 

ouderen, daklozen, vluchtelingen, gepeste kinderen en eenzame 

mensen. Samen met hun achterban, de kinderen van alle 

scholen, worden uiteindelijk 2 groepen gekozen waar alle 

scholen een actie voor bedenken die deze bewoners de 

aandacht geeft die zij volgens de kinderen verdienen.   

 

  

Studiemiddag over Ouderkind-lessen  
 

Wat:   Hoe geeft je invulling aan de Ouderkind-lessen binnen de doelstellingen van talentontwikkeling?  

Voor wie:  Aanbieders van activiteiten en schoolcontactpersonen talentontwikkeling uit Overvecht  
Wanneer:  Donderdag 6 april van 15 tot 17 uur in cultuurhuis Stefanus, Amazonedreef 40  

 

Na afloop is er een drankje en gelegenheid om na te praten.  

 

Ook andere geïnteresseerden zijn welkom. Wil je ook komen? Dan graag even aanmelden bij Harmen of Derk 
 

 

 

Verhuizen  
De coördinatoren van de Brede School Overvecht gaan verhuizen.  Met ingang van 20 februari is onze nieuwe adres: Ibsidreef 401 

 

Onze telefoonnummers blijven wel gelijk, evenals de mailadressen:  

 Derk Marseille, algemeen coördinator, tel 06-37321714. Mail: d.marseille@bredeschoolovervecht.nl 

 Petra Jongerius, coördinator Vreedzame wijk & Ouderbetrokkenheid, tel 06-52508236.  

Mail: p.jongerius@bredeschoolovervecht.nl  

 Harmen van der Woude, coördinator talentontwikkeling, tel: 06-51843829. Mail: h.woude@bredeschoolovervecht.nl 

 

 

 

 

mailto:d.marseille@bredeschoolovervecht.nl
mailto:p.jongerius@bredeschoolovervecht.nl
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David Kruisheer, stagiar bij de opleiding Zorg & Zo wil graag een positief (tegen)geluid geven en Overvecht een stukje  

Vreedzamer maken. Doe je mee? Print deze poster dan en hang hem zichtbaar voor het raam. 


