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Studiedag 

Brede School  
 

Dinsdag na Pinksteren waren 

alle scholen in Overvecht 

gesloten. De reden? Een 

studiedag van de Brede School 

Overvecht waarbij bijna alle 

medewerkers van de Brede 

Schoolpartners aanwezig 

waren, zo‟n 250 mensen in 

totaal.  

 

Doel van de studiedag 

“Ik, jij, wij zijn de Brede 

School, wij horen bij elkaar!” 

Dat was het motto van de 

studiedag. Doel was om alle 

medewerkers kennis te laten 

maken met de Brede school 

en met elkaar.  

 

Sprekers en workshops  

Nina Smit, dagvoorzitter en  

schoolleider van OBO de 

Gagel, opende de studiedag 

door het woord te geven aan 

Rinda den Besten. Rinda sprak 

over het belang van ons werk, 

voor de kinderen en voor de 

wijk. Coen Witteveen 

vertelde over zijn jeugd en het 

verschil dat een docent kan 

maken door het kind echt te 

zien. Dat je in korte tijd met 

een hele zaal een muziekstuk 

kan maken lieten de mensen 

van de MuziekRoute ons 

ervaren. Vervolgens kwamen  

David Kranenburg en ‟s 

middags niemand minder dan 

Micha de Winter aan het 

woord. Daarnaast waren er 

twee workshoprondes 

rondom de drie thema‟s van 

de Brede School.  

 

Reacties  

Wat vond men ervan? Enkele 

reacties: „Ik vond het heel fijn 

om met alle leerkrachten en 

scholen samen te zijn en 

ervaringen uit te wisselen. Het 

zorgde voor een speciaal 

gevoel om met z‟n allen 

samen muziek te maken in het 

begin‟. „Leerkrachten hebben 

nu een beter beeld van de 

Brede School en van de wijk‟ 

en „We hebben veel inspiratie 

opgedaan en gaan daarmee 

verder in het team‟. Het was 

een geslaagde dag.  

Verderop in deze nieuwsbrief 

de boodschap van David 

Kranenburg en een foto-

impressie van de studiedag. 

In dit nummer: 

Terugkijken op de studiedag 

Activiteiten in de carrousel, wijkmediatoren,  

10 jaar Vreedzaam Overvecht! Aankondiging mini-conferentie    

    

22 mei 2018 

studiedag  

Brede School 

Overvecht: 

 

 
 

Gastsprekers: 

Rinda den Besten 

Coen Witteveen 

David Kranenburg 

Micha de Winter 

 

En een variëteit aan 

workshops rondom de drie 

thema‟s van de Brede School  
 

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 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 3 – 2017 - 2018 

http://www.bredeschoolovervecht.nl/
mailto:d.marseille@bredeschoolovervecht.nl
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De boodschap van David Kranenburg,  Actief Ouderschap  

Harmen van der Woude, coördinator talentontwikkeling over de presentatie van David Kranenburg:  

 

In het ochtenddeel van de studiedag vertelde David Kranenburg 

over de samenwerking met ouders. Wij als professionals, die 

met hun kinderen mogen werken, lopen een stukje mee met de 

levensweg van de kinderen. Je voegt als het ware voor een tijdje 

in op de weg van de ontwikkeling van het kind. Kinderen zijn 

voor het grootste deel van hun leven bij de ouders, opvoeders 

hebben een beperkte tijd invloed. Laat ouders daarom praten en 

vertellen. Ouders hechten veel waarde aan de ondersteuning 

van professionals. 

Het is handig ontmoetingsvormen te kiezen die uitgewezen 

hebben te werken. Ouders praten graag met andere ouders in 

een georganiseerde vorm. Straal uit dat ouders welkom zijn, 

organiseer ouderkind-lessen en geef complimenten.  

 

Meer weten? Kijk dan op de website Actief Ouderschap 

 

De boodschap van David Kranenburg, een still uit zijn 

presentatie 

Je weet pas wat het is als je het zelf hebt meegemaakt… Tijdens pauzes van de studiedag was er gelegenheid om in een VR-

experience te ervaren hoe het voelt om ongelijk behandeld te worden, met dank aan Art 1 Midden Nederland.  

Een foto-impressie:

Coen Witteveen met zijn saxofoon 

 

 

workshop Straatsafari; op stap in de 

wijk met kinderen  

 

 
 

 

 
Rinda den Besten  

  

 

https://www.actiefouderschap.nl/
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Activiteiten in de 

talentencarrousel 
 

Ook volgend schooljaar zijn er weer 

verschillende activiteiten in de carrousel. 

Deze starten op maandag 10 september 

op alle scholen. Er is een divers aanbod 

aan cultuur- en sportactiviteiten, zoals 

zang en bewegen voor de kleuters, judo 

en taekwon-do voor kleuters en groep 

3/4, theater en circus voor de 

middenbouw en musicaltheater, media en 

taekwon-do voor de bovenbouw.  

Welke sportactiviteiten naast judo en 

taekwon-do deel gaan uitmaken van de 

carrousel is begin juli bekend.  

 

Nieuw in de carrousel: techniek 

Nieuw in de carrousel is techniek voor 

de bovenbouw, dat zal worden gegeven 

door Mad Science. Mad Sience is al 

bekend op verschillende scholen en 

Brede Scholen in de stad. Schaken, dat 

vorig jaar voor het eerst werd 

aangeboden, staat ook volgend jaar weer 

op het programma voor de kinderen van 

groep 5 of 6.  

 

Vervolglessen  

Na de eerste vijf lessen op je eigen 

school kan je nog vijf verdiepingslessen 

volgen. Deze zijn altijd in de buurt; op je 

eigen school of een andere school vlakbij. 

 

 

Ben je daarna zo enthousiast geworden? 

Dan kan je verder bij de vereniging of 

club. De docenten van de activiteiten 

kunnen daarover alles vertellen.    

 

Posters 

Wil je weten wat er volgend schooljaar 

te doen is op of in de buurt van jouw 

school?  

Kijk dan op de posters die na de 

zomervakantie hangen op alle scholen en 

op andere plekken in de wijk. Daarop 

staan ook namen en adressen van 

aanbieders van de vervolgcursussen in de 

wijk.  

 

 

Start schaakclub in 

Overvecht 

 
 

 

Schaken op school 

Het afgelopen jaar hebben kinderen in Overvecht kennis kunnen 

maken met schaken in de talentencarrousel. Twee bevlogen 

docenten, Bas van Esch van Jeugdschaakclub Magnus uit Leidsche 

Rijn en Anne-Marie Benschop, voormalig Nederlands 

schaakkampioen, hebben kinderen uit groep 5 en 6 les gegeven.  

Dit werd mede mogelijk gemaakt door een startkapitaal van de 

gemeente en Berenschot, aangevuld door een bijdrage uit de 

Versnelling.  

 

Schaakclub in Overvecht 

Maar het blijft niet bij schaaklessen op school!  

Vanaf volgend schooljaar is het mogelijk om in clubverband te 

schaken tegen andere kinderen die schaken net zo leuk vinden. 

Schaakclub Oud Zuylen opent dan een dependance in 

Overvecht, in OBO de Gagel/Mattheusschool. De lessen kosten 

€ 59 per jaar, daarbij zit lidmaatschap van de Schaakbond 

inbegrepen. U-pas is geldig. Alvast een kijkje nemen op website 

van Schaakclub Oud Zuylen? Dat kan via de link. Of kom naar 

de feestelijke start van de schaakclub tijdens de Week van de 

Versnelling.  

 

Schaakclinics in Week van de Versnelling 

Tijdens de Week van de Versnelling is op woensdag 27 juni 

van 15.15 tot 16.45 uur een schaakclinic, in de MFA van OBO 

de Gagel/Mattheusschool aan de Bantoedreef 2. Hierbij is 

iedereen welkom; kinderen, ouders, leerkrachten, wijkbewoners 

en alle andere geïnteresseerden. Je ontmoet andere 

schaakliefhebbers en er is gelegenheid om je in te schrijven bij 

de Schaakclub Oud Zuylen. Wij zorgen voor wat te drinken.  

 

http://oudzuylenutrecht.nl/jeugd/
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Wijkmediatoren krijgen hun diploma 
 

Dinsdag 29 mei hebben weer 55 wijkmediatoren hun diploma gekregen. Dit keer uitgereikt door Mohamed Saiah. Hij is kersvers 

gemeenteraadslid voor D66 met portefeuilles onderwijs en jeugd én inwoner van Overvecht. De wijkmediatoren hebben ook dit 

jaar weer hun mediatie vaardigheden geoefend bij verschillende Vreedzame organisaties in de wijk zoals speeltuinen, Speel Mee, 

meidenclub van JoU, Stefanus en het schoolvoetbaltoernooi.  

 

 

 
De Wijkmediatoren van 2018!  

 

 

 

Rechts: Mohammed Saiah reikt de 

diploma’s uit.  

 

Links: Afife en Nilay vertelden over hun 

stageplek bij Mira media als online 

wijkmediatoren. Zij maken vlogs over 

Vreedzaam gedrag online. Ook laten ze 

zien dat je ook online vreedzaam 

conflicten kan oplossen.  
Wil je meer weten over hun werk en dat 

van andere kinderen? Neem eens een 

kijkje bij wijkmediatoren-overvecht.nl 

 

 

 

 

http://wijkmediatoren-overvecht.nl/
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Overvecht 10 jaar Vreedzaam!  
Twintig jaar geleden werd het idee geboren en startte de eerste „vreedzame‟ school in Utrecht. En tien jaar geleden werd 

Overvecht de eerste Vreedzame Wijk. Op 27 september 2018 organiseert Stichting Vreedzaam i.s.m. de Gemeente Utrecht een 

miniconferentie waarbij wordt stilgestaan bij de successen, maar ook met een kritische blik wordt (terug)gekeken.  

 

Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld? Eigenlijk voor iedereen die Vreedzaam een warm hart toedraagt, voor iedereen die 

geïnspireerd wil worden door good practices, én voor iedereen die geïnteresseerd is in de vraag hoe burgerschapsvorming het 

beste gestalte kan krijgen in de toekomst. Wil je erbij zijn? Aanmelden kan via website van Stichting Vreedzaam 

 

  

http://www.devreedzameschool.net/vreedzameschool201425/index.php?option=com_rsmail&task=redirecturl&cid=529&sid=7098&url=aHR0cDovL3d3dy5zdGljaHRpbmd2cmVlZHphYW0ubmwvc3RpY2h0aW5nX3ZyZWVkemFhbS9uaWV1d3MvaXRlbXMvbWluaWNvbmZlcmVudGllXzI3X3NlcHRlbWJlcl8yMDE4Lmh0bWw=
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Platform vreedzaam  
 

Netwerkbijeenkomst voor iedereen die zich betrokken voelt bij 

de Vreedzame Wijk Overvecht. Dit keer met als thema Ouders 

in de Vreedzame wijk.  

 

Waar:   MFA van Mattheus/OBO de Gagel 

  Bantoedreef 2 

 

Wanneer  donderdag 21 juni van 9.30 tot 11.30 uur 

Agenda:  

 
 

Eindevaluatie Talentontwikkeling 2017-2018  

Voor scholen en aanbieders > 25 juni van 15.00 – 17.00  

 

1e periode talentencarrousel > start maandag 10 september  

Ouderkind-lessen in week 40 of 41 

Schaakclinics en feestelijke opening schaakclub > 27 juni 

 

MuziekRoute concerten:  

Leerlingen naschoolse lessen De Schakel > 25 juni, 15.15 uur  

Leerlingen naschoolse lessen Cleophas > 26 juni, 15.30 uur  

Optreden Ensemble bij 10 jaar Fonds voor Cultuurparticipatie > 

3 juli (besloten voorstelling!) 

 

Voorleesfestival > zondag 16 september in Park de Gagel 

 

Week van de Opvoeding > 1 tot 7 oktober 

 

 

         


