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Ouder-kindlessen bij activiteiten   
Belangrijk onderdeel van de 

activiteiten rondom 

talentontwikkeling zijn de ouder-

kindlessen. Tijdens deze lessen 

worden de ouders uitgenodigd om 

samen met het kind op een actieve 

manier deel te nemen aan de lessen 

op het gebied van kunst, cultuur of 

sport. Op die manier ervaren 

kinderen en ouders samen hoe het 

is om je talenten te ontdekken.   

 

De ouder krijgt uitleg en inzicht in hoe 

het kind het beleeft en ziet zelf het belang 

van de activiteit in. De drempel om 

buiten school om naar de les van een van 

de aanbieders te gaan wordt verlaagd. 

Tijdens de laatste les krijgen ouders 

informatie over het vervolgaanbod.  

 

Onderzoek 

Een ouder-kindles aanbieden is niet altijd 

gemakkelijk. Het is meer dan een 

meekijk-les. Als Brede School Overvecht  

 

 

wilden wij graag weten wat optimale 

voorwaarden zijn om zoveel mogelijk 

ouders te bereiken en te betrekken bij de 

talentlessen. Wij hebben Elle van der Rijt, 

theaterdocent en CF-er bij het UCK, 

gevraagd om dit te onderzoeken. Dat 

heeft zij de afgelopen maanden gedaan. 

Na inleidende gesprekken heeft zij 12 

scholen en 11 talentaanbieders middels 

vragenlijsten gevraagd hoe zij de ideale 

ouder-kindles voor zich zien. 

 

Studiemiddag 

De resultaten van dit onderzoek vormen 

de opmaat naar een studiemiddag over 

dit onderwerp. Tijdens de studiemiddag 

op 6 april hebben scholen, aanbieders en 

coördinatoren hun kennis, ervaringen en 

ideeën gedeeld. Successen, uitdagingen en 

nieuwe ontwikkelingen zijn in kaart 

gebracht en er ligt een visie hoe deze 

lessen vorm te geven. De Brede School 

Overvecht is trots op de toegewijde 

houding van aanbieders en leerkrachten 

en komt ook graag met ouders in 

gesprek over dit onderwerp. 

 

Nieuwsgierig? 

Bent u benieuwd naar de bevindingen en 

wilt u graag ook eens over dit onderwerp 

verder praten? U kunt het filmverslag 

bekijken dat binnenkort op onze website  

te vinden is. Deze film kunt u ook in 

eigen kring vertonen, de coördinator 

talentontwikkeling van de Brede School 

Overvecht komt graag een toelichting 

geven 

In dit nummer: 

Ouder-kindlessen, Voorleesfestival 2017,  

Sportbijenkorven van start 

en nog veel meer  

    

Hoog bezoek!  

 
 

Ook dit jaar zijn er weer afsluitende 

concerten van de MuziekRoute, 

waarbij 1450 kinderen uit Overvecht 

optreden in de Grote Zaal van 

TivoliVredenburg.  

 

Deze keer is dat wel heel speciaal. Op 

maandag 29 mei zal demissionair 

minister Bussemaker de MuziekRoute 

vereren met een bezoek. Zij is om 

13.30 uur aanwezig om te luisteren 

en te kijken naar het optreden van de 

kinderen van de Mattheusschool en 

Op Dreef.  

 

Wil je daar ook bij aanwezig zijn? Dat 

kan! Het concert is toegankelijk voor 

iedereen. De deuren zijn open vanaf 

13.15 uur.  
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Voorleesfestival  
Zondag 2 juli in park De Gagel   

Om 13 uur start het Voorleesfestival, de 3e editie alweer. Het 

Voorleesfestival is voor kinderen van 1 tot 12 jaar. Er zijn 

verschillende kleden waarop door vrijwilligers in drie rondes 

(van circa 10 minuten) een aansprekend verhaal, afgestemd op 

de leeftijd, wordt voorgelezen. Ook is er muziek van de Frets!, 

een informatiemarkt rondom lezen en taal door scholen en 

partijen uit de wijk en een kraam met koffie, thee en wat 

lekkers. Het Voorleesfestival eindigt om 15.00 uur met een 

prijsuitreiking door wethouder Kreijkamp. Marieke, schrijfster 

van 'Job, Joris en Marieke' komt dit jaar als beroemde voorlezer 

 

Voorlezers gezocht 

Het Voorleesfestival is nog op zoek naar voorlezers. Interesse? 

Aanmelden kan bij Sofia Visser (visser@dewijdeblik.com)   

Voor meer informatie en de laatste nieuwtjes, zie ook het 

Voorleesfestival op Facebook: Voorlees Festival Overvecht  

 

 

 

Stedelijke Kinderraad  
 

 
 

Kinderraden uit diverse wijken van Utrecht in gesprek met 

burgemeester en raadsleden over kinderrechten en wijkplannen. 

Ook de Vreedzame wijk kinderraad van Overvecht was erbij in 

de raadszaal. 

 

 

 

Hugo, Afnane, Omar en Hudhaifa vertegenwoordigen de 

Vreedzame wijk kinderraad tijdens de stedelijke 

kinderraadsvergadering in het stadhuis. Ze presenteren hun 

plannen voor meer contact en ontmoeting met vluchtelingen 

kinderen. Met aandacht voor overeenkomsten i.p.v. verschillen.  

 

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 

 

http://jobjorisenmarieke.nl/
mailto:visser@dewijdeblik.com
https://www.facebook.com/Voorlees-Festival-Overvecht-118512245381083/?fref=ts
http://www.bredeschoolovervecht.nl/
mailto:d.marseille@bredeschoolovervecht.nl
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“In je buurt naar school!”  
 

Dat was het onderwerp van de maandelijkse Sirenelunch, op maandag 8 mei in de Stefanus. Uit onderzoek blijkt dat veel kinderen 

uit Overvecht in andere wijken naar de basisschool gaan. Dat is jammer, want scholen in Overvecht bieden goed onderwijs. De 

Brede School, als vertegenwoordiger van 12 scholen, vindt het belangrijk dat scholen een buurtfunctie vervullen. Maar waarom en 

hoe zorgen we daarvoor?  

 

Hierover hebben we met elkaar van gedachten gewisseld. Tijdens de lunch, die goed bezocht werd, presenteerde Els Wegdam 

(voorzitter Wijkraad Overvecht) de meeste recente cijfers van onderzoeksbureau Oberon; inmiddels blijkt ruim een kwart van de 

basisschoolleerlingen uit Overvecht in een andere wijk naar school te gaan. Jelle Koch, mediadesigner, heeft onderzocht op welke 

momenten we met ouders van jonge kinderen in contact kunnen komen. Een goede gelegenheid voor een gesprek over de keuze 

van een basisschool is tijdens het bezoek aan het Consultatiebureau. Ook de brief die de gemeente stuurt aan ouders van 2-jarigen 

die wonen in Overvecht worden kan worden gebruikt om informatie over de Overvechtse basisscholen onder de aandacht te 

brengen.  

 

Jelle Koch heeft een scholenwaaier ontworpen, met daarin informatie over de 12 basisscholen. Deze is bedoeld voor professionals, 

om het gesprek met ouders te voeren. Daarnaast heeft de Brede School, in samenwerking met studenten van de opleiding Media 

Design, een brochure  gemaakt waarin 12 basisscholen en partners zich voorstellen. Deze brochure is voor ouders en helpt hen om 

een school in de buurt te kiezen. De brochure is op te halen op diverse plaatsen, zoals bij de scholen, het Wijkbureau, de 

bibliotheek, het gezondheidscentrum aan de Amazonedreef en de buurthuizen. Volgend schooljaar zullen we nog andere acties 

ondernemen om leerlingen te werven. Zo zal er een informatieavond over scholen in Overvecht worden georganiseerd 

 

Wilt u meer weten over de leerlingencampagne of informatiemateriaal ontvangen, neem dan contact op met de Brede School; 

info@bredeschoolovervecht.nl 

 
 

Scholen in Overvecht en hun (nieuwe) locaties   

 
 

 

mailto:info@bredeschoolovervecht.nl
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Sportbijenkorven in Overvecht van start gegaan 

Vanaf januari 2017 is de start 

gemaakt met de opzet van de 4 

sportbijenkorven op de 

Vechtzoom, De Dreef, Velden 

van Synergo en de atletiekbaan 

van Phoenix. 

 

 

Wat is een sportbijenkorf? ? 

De sportbijenkorven zijn 

ontmoetingsplekken waar ouders en 

kinderen naar toe kunnen gaan om 

kennis te maken met verschillende 

sporten. Deze sporten worden op de 

scholen van Overvecht aangeboden. 

Er worden 5 lessen onder of 

naschooltijd gegeven en vervolgens op 

de sportbijenkorven vervolgd. 

Kinderen kopen voor €5,00 een 

strippenkaart en kunnen mee doen. 

Hier zien de kinderen ook de andere 

sporten aan het werk en kunnen daar 

aansluiten wanneer zij dit een meer 

passende sport vinden.  

 

Hoe werkt het? 

De sportaanbieders nemen contact 

op met de coördinator 

talentontwikkeling van de school. 

Samen maken zij een plan hoe de 5 

lessen op school worden 

georganiseerd. Meestal neemt de 

vakdocent gymnastiek het over van de 

TO coördinator.  

 

Wat is de bedoeling? 

Het uiteindelijke doel is dat er meer 

kinderen meer bewegen op de 

bijenkorven of zelfs op een vereniging!  

We maken nu gebruik van CF 

functionarissen sport. Zij zijn voor 

40% in dienst van de wijk en hun 

vereniging en besteden 60% van hun 

tijd aan sportlessen. 

 

 
 

Er zijn nu de volgende sporten:  

- voetbal vv De Dreef 

- Korfbal Synergo 

- atletiek av Phoenix 

- voetbal  Vechtzoom 

- taekwon-do In Nea Do Kwan 

- judo Eujjs 

- dans PM-dance 

- worstelen Olympia.  

 

Lid worden 

Kinderen kunnen natuurlijk ook 

rechtstreeks lid worden van een van 

deze verenigingen. 
 

 

Impressie van de optredens van de Muziekroute  
 

Ook dit jaar weer traden in de Stefanus de kinderen van Overvechtse basisscholen op voor ouders en andere belangstellenden.  

Onderstaande foto’s geven een impressie van het optreden van de Joannes 23ste.  
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VACATURE - ONLINE MEDIACOACH - VRIJWILLIGER 
 

De Brede School Overvecht zoekt samen met Mira Media naar een vrijwilliger die affiniteit heeft met social media en kinderen. Ben 

jij op de hoogte van de laatste social media trends, mediawijsheid? Vind je het ontzettend leuk om met kinderen te werken? En heb 

je ongeveer 3 uur per week (m.u.v. de schoolvakanties) tijd? Dan is deze vacature echt iets voor jou! 

 

Vreedzame wijk en wijkmediatoren 

In Overvecht werken scholen samen met ouders, bewoners en andere organisaties aan een Vreedzame wijk. Kinderen uit groep 8 

van basisscholen in Overvecht zetten zich vrijwillig in om conflicten tussen kinderen te helpen oplossen in hun wijk. Dit draagt bij 

aan een wijk waar iedereen het gevoel heeft bij elkaar te horen en prettig samenleeft. Zie ook www.vreedzameschool.nl 

 

Platform wijkmediatoren-overvecht.nl 

Eind mei lanceert Brede School Overvecht in samenwerking met Mira Media de website wijkmediatoren-overvecht.nl. Samen met 

een groep wijkmediatoren gaan we wekelijks deze website vullen met content. Online conflicten worden opgespeurd en samen 

opgelost. Vanaf mei zijn de kinderen online op hun kanaal op YouTube, Snapchat en Instagram. Verder worden er gevlogt. In deze 

vlogs zien we wat er speelt in de wijk Overvecht. Wekelijks worden er mediawijsheid tips op het platform gedeeld. Kortom het 

moet een platform worden waar kinderen altijd terecht kunnen met vragen over mediawijsheid. 

 

Wat ga je doen? 

- Meedenken met het maken van de vlogs 

- Ondersteunen van het filmen en editten van de vlogs 

- Je houdt mediawijsheid nieuws in de gaten 

- Kinderen begeleiden en adviseren bij social media-activiteiten 

- Vanaf 2018 neem je alle taken over van de mediacoach en wordt je uiteindelijk verantwoordelijk voor de website en de online 

activiteiten 

 

Interesse? 

Heb je interesse? Neem dan contact op met Ilse Meursinge: ilse@wijkmediatoren-overvecht.nl.  

 

 

 

  


