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Hoofdstuk 0 

Meerjarenbeleidsplan Brede Scholen Primair Onderwijs Utrecht 2019 

 

Stedelijk Kader   

Het stedelijk kader voor de Brede scholen is onderdeel van het Meerjarenbeleidsplan.  

Het beschrijft welke uitgangspunten en kaders in Utrecht worden gehanteerd ten aanzien van alle  

Brede Scholen. Deze uitgangspunten betreffen  inhoud, communicatie, financiering, organisatie en 

overige praktische zaken (b.v. accommodatiegebruik). Het stedelijk kader is opgesteld door de 

werkgroep Brede School PO van  de Utrechtse Onderwijsagenda 2010-2014. Het beoogt de 

kwalitatieve versterking van de Utrechtse Brede Scholen en de afbakening van Brede Scholen ten 

opzichte van gewone scholen. Het stedelijk kader wordt jaarlijks geactualiseerd. 

 

0.1  Definitie van Brede Scholen in Utrecht  (vastgesteld UOA augustus 2012) 

De Utrechtse Brede School is een rijke pedagogische omgeving waarbinnen kinderen vanaf 0 tot en 

met 12 jaar zich optimaal in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen. In netwerkverband werken 

diverse partnerorganisaties samen vanuit een gedeelde visie en onder regie van het onderwijs. 

Ingebed in de wijk biedt de Brede School toegankelijke voorzieningen waarbinnen een samenhangend 

dagprogramma wordt aangeboden. Leidend daarin is het stimuleren van ouderbetrokkenheid/ 

partnerschap met ouders, een gedeelde pedagogische aanpak en brede talentontwikkeling, daarbij 

oog hebbend voor (zorg)behoeften van kinderen.  

Een Brede School kan bestaan uit één of meerdere scholen en één of meer partners op het terrein 

van kinderopvang/buitenschoolse opvang, sociaal makelen, sport, cultuur, techniek en zorg. De Brede 

School richt zich op alle kinderen, maar specifieke aandacht wordt gegeven aan kinderen en gezinnen 

waar een risico is op onderwijs- en ontwikkelingsachterstanden. Om de continuïteit van de Brede 

School te waarborgen is bestuurlijk commitment, transparante financiering en helderheid over 

huisvesting noodzakelijk. 

 

0.2 Criteria Brede Scholen 

Pedagogische basis: 

 De Brede School hanteert een gedeelde visie en missie m.b.t. de taakstelling van optimale 

brede schoolloopbaan (brede talentontwikkeling), sociale vaardigheden en persoonlijke 

competenties, een doorgaande ontwikkelingslijn van 0-12 en ouderbetrokkenheid. 

 De Brede School heeft deze gedeelde pedagogische visie - van management tot werkvloer - 

vertaald in concrete doelen, activiteiten en gewenste resultaten.  

Organisatorische basis: 

 Het onderwijs heeft de regie en neemt de verantwoordelijkheid in de totstandkoming en het 

functioneren van de Brede School. 

 Schoolleider en management kernpartners zijn voorbereid op en bekwaam in hun 

voortrekkersrol. 

 Naast onderwijs  en kinderopvang zijn andere disciplines zoals welzijnswerk, cultuur, zorg, 

volksgezondheid en sport betrokken en verantwoordelijk. Na- of tussenschools aanbod is in 

ieder geval onderdeel hiervan.  

 De Brede School maakt zichtbaar hoe zij een warme overdracht m.b.t. de brede 

schoolloopbaan en ontwikkelingslijn van kinderen tussen de betrokken partners vorm geeft. 

De Brede School presenteert zich als één voorziening naar buiten toe.  

 De Brede School is de spil in de wijk. 

 De Brede school maakt haar meerwaarde zichtbaar en geeft aan welke resultaten zij wil 

bereiken. 

 

0.3 Ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap in de Brede School   

Ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap gaat om het geheel van houding en activiteiten van 

ouders dat aantoonbaar bijdraagt aan een goede ontwikkeling (start), schoolloopbaan en sociaal 
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maatschappelijk functioneren van het kind. Ouders en professionals hebben beide een evenwaardige 

rol in het ondersteunen van kinderen ten behoeve van hun ontwikkeling thuis, op school en in de wijk. 

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie worden soms door elkaar gebruikt. Onder ouderparticipatie 

verstaan we in de Brede School het betrekken en actief deelnemen van de ouders aan activiteiten 

zoals hulp op school of medezeggenschap. In tegenstelling tot ouderbetrokkenheid hoeft ouder-

participatie geen (directe) invloed te hebben op de schoolloopbaan.  

Voor de uitwerking zie notitie “Ouderbetrokkenheid in de brede school”. Deze notitie is als bijlage 2 

toegevoegd.  

 

0.4 Communicatie 

De Brede Scholen in de stad Utrecht werken vanuit dezelfde kernboodschap, maar kunnen in de 

uitvoering variëren in het  gebruik van middelen en strategie.  

De geformuleerde kernboodschappen zijn 

 De Brede School biedt kinderen optimale kansen om zich te ontwikkelen op hun talenten. 

 De Brede School stimuleert een brede optimale  en samenhangende ontwikkeling door 

samenwerking en vergroot daarmee de kansen voor kinderen.  

 De Brede School is het aanspreekpunt voor alle partners in de wijk in de verbinding tussen 

binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten op het terrein van talentontwikkeling. 

 

De stedelijke communicatie richt zich op communicatie tussen de Brede School en de van belang 

zijnde partners op stedelijk niveau. Er is een website  www.bredeschoolutrecht.nl met deelwebsites 

voor iedere Brede School. De deelwebsites worden onder verantwoordelijkheid van de kernteams 

gevuld en bijgehouden. 

Een aantal Brede Scholen maakt gebruik van sociale media,  b.v. Facebook en Twitter. Per wijk wordt 

vanuit het kernteam bekeken hoe bruikbaar deze communicatiemiddelen zijn. De keuze voor 

communicatiemiddelen op wijkniveau en de invulling van een communicatieplan per Brede School ligt 

bij het kernteam. Stakeholders waar de communicatie zich met name op richt zijn kinderen en ouders, 

bestuur en politiek, samenwerkingspartners, wijkpartners en kernteams 

 

0.5 Financiering  

0.5.1 Structurele middelen (jaarlijks beschikbaar, afhankelijk van rijks- en gemeentebeleid) 

 

0.5.1.1 Combinatiefuncties  

Het totaal aantal combinatiefuncties dat mede voor het onderwijs in Utrecht wordt ingezet heeft de 

omvang van 36 fte. Dit is verdeeld over: 

 

Combinatiefuncties Brede School Primair Onderwijs  (9,8 fte)  

Het betreft combinatiefuncties die worden ingezet voor een optimale samenwerking tussen school en 

andere organisaties. Doel is te zorgen voor een aantrekkelijk programma van buitenschoolse 

activiteiten en ouderbetrokkenheid dat aansluit bij het binnen-schoolprogramma. De criteria Brede 

School zijn hierbij richtinggevend.  

 

De Coördinatoren Brede School in het Primair Onderwijs  worden gefinancierd uit de regeling Brede 

Impuls Combinatiefuncties. Dit is een regeling waarbij gemeente (60%) en rijk (40 %) ieder 

meebetalen. Het rijk hanteert voor één fte combinatiefunctie een bedrag van max € 50.000. Daarvan 

wordt per fte een bedrag van € 20.000 gecofinancierd. De gemeente financiert de rest. 

De gemeente Utrecht rekent per fte coördinerende combinatiefunctie met een bedrag van max € 

60.000. Het werkgeverschap van de coördinatoren Brede school en talentontwikkeling is sinds 

augustus 2013 via de schoolbesturen geregeld. 

 

Combinatiefuncties Sport (17  fte uitvoerend en 1 fte coördinerend) 

Dit zijn uitvoerende functies die vanaf augustus 2018 gekoppeld zijn aan Sport Utrecht, de organisatie 

die ontstaan is door samenvoeging van de voormalige VSU en Harten voor Sport. De middelen voor 

http://www.bredeschoolutrecht.nl/
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deze combinatiefuncties zijn meegenomen in een uitvraag voor 6 jaar voor deze organisatie. Doel van 

de inzet is ongewijzigd, namelijk het uitvoeren van sportstimulering in samenwerking met onderwijs, 

sportverenigingen en wijkorganisaties. De organisatie stemt af met de Brede Schoolcoördinatie over 

de wijze van inzet en de keuze van sporten. 

Voor deze combinatiefuncties wordt per fte gerekend met een budget van (gemiddeld)  € 47.000.  

 

Combinatiefuncties Cultuur (3 fte) 

Ook hier gaat het om uitvoerende combinatiefuncties, die met name ingezet worden op Brede Scholen 

met een hoog percentage gewichtenleerlingen. Ook hier is ca € 45.000 per fte beschikbaar. 

 

Combinatiefuncties in het Voortgezet Onderwijs 

Hiernaast wordt nog 5,2 fte CF ingezet in het VO, met name op VMBO scholen. 

 

0.5.1.2 Activiteitenbudget talentontwikkeling op (Brede) scholen met meer dan 15 % 

gewichtenleerlingen  

Voor de verdeling van het budget voor combinatiefuncties  en activiteitenbudget wordt gewerkt met de 

BELEIDSREGEL ONDERWIJS GEMEENTE UTRECHT 2019 

Goed onderwijs voor de Utrechtse jeugd. In de beleidsregel worden de eisen, voorwaarden, 

monitoring en verantwoording van het budget vastgelegd. Deze beleidsregel is te vinden op 

www.utrecht.nl/subsidies 

 

0.5.1.3  Budget voor stadsbrede schoolontwikkeling, organisatie, activiteiten en communicatie  

In overleg met de schoolbesturen/penvoerders wordt bepaald waar dit budget aan wordt besteed. Dit 

kan bijvoorbeeld benut worden voor de website, de professionalisering op onderdelen van Brede 

Schooltaken, onderzoek, de versterking van de kwaliteit en de organisatie van stadsbrede 

bijeenkomsten over relevante thema’s. 

  

0.5.2 Tijdelijke en incidentele middelen 

Soms zijn extra middelen beschikbaar voor de aanpak van sociale problematiek en versterking van 

leefbaarheid in de wijken. Dit geldt bijvoorbeeld in 2019 voor de versnellingsaanpak in Overvecht. 

Deze middelen worden in overleg met MO Onderwijs vanuit het wijkbureau toegekend aan de 

betrokken organisaties. 

 

0.6 Monitoring en rapportage 

Gekoppeld aan de subsidieaanvraag en de toekenning van de subsidie worden afspraken gemaakt 

over monitoring en rapportage. Deze worden in de verleningsbeschikking vermeld. Landelijk wordt – 

op gezette tijden – onder leiding van het Mulier instituut gemonitord op de inzet en resultaten van de 

combinatiefuncties. Hiernaast is er een jaarlijkse monitoring door BMC, in opdracht van de VNG, met 

name om inzicht te krijgen in de omvang van de inzet van de combinatiefuncties per gemeente. 

 

0.7 Organisatie 

0.7.1 Actoren en betrokkenen binnen Utrecht 

Gemeente, schoolbesturen en andere bij het onderwijs betrokken partners waaronder de 

kinderopvang en voorschoolse educatie werken samen binnen de Utrechtse Onderwijs Agenda 

(UOA), waarvan de Brede Schoolontwikkeling deel uitmaakt. Het platform UOA werkt op basis van 

een vierjarig visiedocument ‘Utrecht daagt je uit!’ dat een looptijd kent van 2014-2018. In het najaar 

van 2018 zal een nieuw UOA programma gestalte krijgen voor de periode 2018-2022. Meer informatie 

over de UOA is te vinden op de website: http://www.kijkoponderwijs.nl/utrechtse-onderwijs-agenda/ 

 

Omdat de subsidie alleen nog kan worden aangevraagd door schoolbesturen, en in de meeste Brede 

Scholen verschillende scholen van verschillende denominaties samenwerken, wordt in Utrecht 

gewerkt met penvoerders. De penvoerder is (de medewerker van) het schoolbestuur dat de subsidie 

voor de hele Brede School aanvraagt en verantwoordt. Deze onderhoudt de contacten met de 

http://www.utrecht.nl/subsidies
http://www.kijkoponderwijs.nl/utrechtse-onderwijs-agenda/
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betreffende Brede Scholen en is eerste aanspreekpunt op bestuursniveau voor de (brede 

school)coördinator en gemeente. Het penvoerderschap is verdeeld over de drie grote PO 

schoolbesturen PCOU, KSU en SPO. 

 

De coördinatoren van de verschillende Brede Scholen kennen een regulier overleg, waarin ook 

vertegenwoordigers van de gemeente en schoolbesturen aanwezig zijn. Dit overleg heeft als doel het 

wederzijds informeren en afstemmen, en heeft geen formele status.  

 

Schematisch is bovenstaande als volgt weer te geven: 

 

Organisatiestructuur CF 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.7.2 Organisatie binnen de Brede School 

Elke Brede School geeft zelf vorm aan zijn eigen, interne organisatie, binnen de kaders van de criteria 

benoemd onder 1.2. De criteria die met name van invloed zijn op de organisatie zijn: 

 Het onderwijs heeft de regie en neemt de verantwoordelijkheid in de totstandkoming en het 

functioneren van de Brede School. 
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      Sport & 
Samenleving 

Rijk/VWS 
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Monitor                 
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BS-

coördinator    
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 Schoolleiders en management van de kernpartners zijn voorbereid op en bekwaam in hun 

voortrekkersrol. 

 

In de Brede Scholen wordt gewerkt met een kernteam, waarin alle samenwerkingspartners zijn 

vertegenwoordigd. Het kernteam besluit over het programma en de inzet van de middelen, en stuurt 

de (brede school)coördinator aan.  

 

0.8 Functieomschrijving Brede school coördinatoren 

Er zijn twee functieprofielen, één voor de algemeen coördinator en één voor de coördinator 

talentontwikkeling. Beide profielen worden toegepast bij de inschaling van coördinatoren die in dienst 

zijn bij de schoolbesturen, en zijn een richtlijn bij het maken van afspraken over het tarief van de 

inhuur van externen. 

De functieprofielen dienen als uitgangspunt voor de concrete afspraken die de kernteams maken over 

de inzet van de (brede school)coördinatoren. 

 

0.9 Accommodatie/gebruik ruimte voor Brede Schoolactiviteiten 

Brede Scholen maken voor activiteiten gebruik van diverse ruimtes. Als dit ruimtes zijn van een 

school, b.v. schoollokalen of ouderlokalen, dan hoeft hiervoor geen bijdrage te worden betaald.  

Gebruik van sportvoorzieningen (hallen en gymzalen) en welzijnsaccommodaties of delen van 

multifunctionele voorzieningen/kinderclusters die niet bij onderwijs horen, worden via de regels van de 

eigenaar, de Utrechtse Vastgoedorganisatie, onderdeel van de gemeente, verhuurd. Per 

accommodatie is er een sociaal beheerder die een gebruikersrooster opstelt. Deze sociaal beheerder 

werkt bij een van de organisaties voor sociaal makelaarschap. 

Er zijn drie verschillende tariefgroepen: 

A: 0 % van het tarief voor ruimtegebruik buurtgroepen (laagdrempelig, door en voor bewoners) 

B: 35  % van het tarief voor ruimtegebruik maatschappelijk georiënteerd  

C: 100 % van het tarief voor commercieel, niet wijkgebonden en kostendekkend 

De tarieven zijn afhankelijk van het aantal m2 dat in de ruimte beschikbaar is. 

 

0.10 Verzekeringen 

Ervan uitgaand dat elke school een eigen (aansprakelijkheids)verzekering heeft en dat binnen de 

verzekeringspolis geen restricties/afbakeningen zijn op figuurlijk en letterlijk gebied waarin de 

verzekerden zich bewegen, zijn die (aansprakelijkheids)verzekeringen ook in brede schoolverband 

van toepassing.   
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1. Brede School 

 

1.1 Definitie Brede School PO in Utrecht 

 De Utrechtse Brede School is een rijke pedagogische omgeving waarbinnen kinderen vanaf 0 tot en 

met 12 jaar zich optimaal in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen. In netwerkverband werken 

diverse partnerorganisaties samen vanuit een gedeelde visie en onder regie van het onderwijs. 

Ingebed in de wijk biedt de Brede School toegankelijke voorzieningen waarbinnen een samenhangend 

dagprogramma wordt aangeboden. Het stimuleren van ouderbetrokkenheid en brede 

talentontwikkeling, daarbij oog hebbend voor (zorg)behoeften van kinderen, is leidend.  

 

1.2  Criteria van de Utrechtse Brede Scholen 

Bij het schrijven van het meerjarenplan brede school zijn de bindende criteria van de Utrechtse Brede 

Scholen mede een leidraad. Ze zijn onderdeel van het format. Hieronder staan ze voor de 

overzichtelijkheid onder elkaar genoemd met een verwijzing in welke hoofdstukken zij zijn terug te 

vinden. Bij de hoofdstukken staat weer een verwijzing naar de desbetreffende criteria. 

 

BINDENDE CRITERIA Toelichting Te vinden in 

hoofdstuk Pedagogische basis 

1. De Brede School hanteert 

een gedeelde visie en 

missie m.b.t. de taakstelling 

van optimale brede 

schoolloopbaan (brede 

talentontwikkeling), sociale 

vaardigheden en 

persoonlijke competenties, 

en een doorgaande 

ontwikkelingslijn van 0-12 

en ouderbetrokkenheid 

In het voor- en naschoolse aanbod van de Brede 

School worden doelen op het gebied van brede 

talentontwikkeling en sociale vaardigheden 

geformuleerd, welke aansluiten op de kerndoelen 

onderwijs. In het projectplan zijn de doelen SMART 

geformuleerd. 

Ouderbetrokkenheid: heldere visie en doelen m.b.t. 

de ouderbetrokkenheid: de samenwerking met 

ouders/verzorgers in relatie tot de invulling van de 

opvoedingsondersteuning, onderwijsondersteunend 

gedrag  en invulling en gebruik van ouderlokalen. 

2.Visie 

 

5.Evaluatie 

 

6.Doelen 

(Activiteitenplan)  

2.  De Brede School heeft 

een gedeelde pedagogische 

visie t.a.v. de leeftijd 0-12 

jaar en heeft deze – van 

management tot werkvloer - 

vertaald in concrete doelen, 

activiteiten en gewenste 

resultaten. 

Pedagogische visie: hierbij doelen we op een 

overkoepelende pedagogische visie (geen 

onderwijskundig concept): hoe benaderen we  

kinderen en ouders, hoe gaan we met elkaar om? 

Een voorbeeld van een pedagogische visie is de 

vreedzame school/vreedzame wijk. 

 6.Doelen 

(Activiteitenplan) 

 

Organisatorische basis   

3. Het onderwijs heeft de 

regie en neemt de 

verantwoordelijkheid in de 

totstandkoming en het 

functioneren van de Brede 

School. 

In netwerkverband werken diverse 

partnerorganisaties samen vanuit een gedeelde 

visie en onder regie van het onderwijs. 

4.Interne 

Analyse 

4. Schoolleider en 

management kernpartners 

zijn voorbereid op en 

bekwaam in hun 

voortrekkersrol 

Een kernteam Brede school met vertegenwoordigers 

van de betrokken kernpartners  bepaalt de structuur 

van de overleggen. Er worden heldere afspraken 

gemaakt over verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden welke worden vastgelegd in een 

convenant  zie ook V) 

 

4.Interne 

Analyse 
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5. Naast onderwijs  en 

kinderopvang zijn andere 

disciplines zoals 

welzijnswerk, cultuur, zorg, 

GG en GD en sport 

betrokken en 

verantwoordelijk. Naschools 

aanbod is in ieder geval 

onderdeel hiervan.  

De Brede School sluit een convenant met een of 

meer partners waarbij duidelijk wordt gemaakt wat 

en waar de partners  inhoudelijk bijdragen aan het 

totale aanbod. Er is sprake van een samenhangend 

vraaggericht aanbod, mede gericht op doorstroming 

naar regulier vrije tijdsaanbod op gebied van sport, 

kunst en cultuur. 

4.Interne 

Analyse 

6. De Brede School maakt 

zichtbaar hoe zij een warme 

overdracht m.b.t. de brede 

schoolloopbaan en 

ontwikkelingslijn van 

kinderen tussen de 

betrokken partners vorm 

geeft. 

Dit kan een individuele overdracht van een 

individueel kind betreffen of van “risicoleerlingen”, 

maar ook overdracht tussen verschillende partners 

gericht op doorgaande lijn van ontwikkeling van 

kinderen. Hoe is de overdracht geregeld, hoe wordt 

dit afgestemd met samenwerkingspartners en 

ouders. Welke informatie wordt overgedragen. 

4.Interne 

Analyse  

 

6.Doelen 

(Activiteitenplan) 

 

7. De Brede School 

presenteert zich als één 

voorziening naar buiten toe. 

Bijvoorbeeld door gezamenlijk communicatieplan, 

jaarplan, folder waarin alle scholen zich presenteren, 

informatieavond voor ouders, tijdens 

Voorleesfestival.   

4.Interne 

Analyse 

8. De Brede School is de 

spil in de wijk 

Te denken valt aan: rol van de Brede School in de 

wijk en positionering in het netwerk, openstelling 

gebouw voor ouders of andere partners, bredere 

invulling ouderlokalen en de keuze voor een 

wijkgericht doel naar aanleiding van de wijkanalyse 

en de vertaling hiervan in het werkplan 

3.Omgevings-

analyse 

9. De Brede School maakt 

haar meerwaarde zichtbaar 

en geeft aan welke 

resultaten zij wil bereiken 

Wat onderscheidt een brede school van een 

'gewone' school. Wat biedt een brede school meer 

en wat willen we 'meer' bereiken qua doelen  

5.Evaluatie 

6.Doelen 

(Activiteitenplan) 

 

 

1.3 Samenwerkingspartners 

In het onderstaande overzicht op de volgende pagina de samenwerkingspartners; namen van scholen 

en partnerorganisaties alsmede de naam en functie (rol) van de vertegenwoordigers.  
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Organisatie Naam Functie/rol Brede School Overvecht 

 

Mattheusschool: KSU Maarten Goossens 

 

Directeur 

Marcusschool: KSU Kristie de Jong  

 

Directeur 

Johannesschool: KSU Karin Keyser 

 

Directeur 

St Maartenschool: KSU  

 

Michelle Hess Directeur   

De Schakel: PCOU Margot Reukers 

 

Directeur/portefeuillehouder 

Op Dreef: PCOU Rohan de Groot  

 

Directeur 

de Joannes XXIII: SOZKO Ronald Koopman Directeur/portefeuillehouder  

 

OBS Overvecht (locaties Gagel, 

Spoorzicht, Watertoren, Klopvaart): 

SPOU 

Nelleke Brouwer/ Marije 

Wassenaar 

Directeur/portefeuillehouder  

 

Cleophasschool: SOZKO Frans van Noorden Directeur/portefeuillehouder 

 

Kinderopvang Ludens Maaike Lems Gebiedsmanager Overvecht  

 

Utrechts Centrum voor de Kunsten Annelies van den Berg 

 

Wijk coördinator Noord 

Spelenderwijs Utrecht  Wilma Francken/ Danielle 

van Mierop 

Managers Overvecht 

 

Wijk&co Klare Stock  

 

Sociaal makelaar  

Brede School Overvecht Derk Marseille 

 

Algemeen coördinator 

Brede School Overvecht Petra Jongerius Coördinator vreedzame wijk en 

ouderbetrokkenheid 

Brede School Overvecht Harmen van der Woude 

 

Coördinator talentontwikkeling 
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2. Missie en Ambitie  

 

In dit onderdeel worden de missie, de visie en de kernwaarden verteld. Deze onderdelen geven aan 

waar wij voor staan, waar wij voor gaan en wat ons DNA is. 

 

2.1 Missie 

De Brede School Overvecht is een samenwerking tussen vele partners rondom verschillende 

inhouden en thema's, met een duidelijke structuur, waarin de verantwoordelijkheden helder 

beschreven staan. 

De Brede School Overvecht bestaat, vanuit de gedeelde visie en intensieve samenwerking, uit een 

aanbod van activiteiten op het gebied van talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en vreedzame 

school/wijk. 

 

2.2 Visie 

Brede School Overvecht werkt aan de best mogelijke toekomstkansen van ieder kind van 0 – 12 jaar 

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. 

 

2.3 Kernwaarden 

Kernwaarden zijn Aandacht, Samen, Ontwikkelen 
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3. Omgevingsanalyse 

 

De Brede School maakt integraal onderdeel uit van de lokale samenleving; de buurt, de wijk, het 

stadsdeel. In dit onderdeel zijn dan ook alle relevante zaken van de omgeving beschreven. Daar waar  

het demografische gegevens betreft is dit zoveel mogelijk gedaan aan de hand van concrete getallen  

en percentages ten opzichte van de gemeente Utrecht en/of andere, vergelijkbare wijken in de stad.  

 

3.1 De samenstelling van de wijk
1
 

Het aantal inwoners van Overvecht is het laatste jaar gestegen en zal de komende jaren nog verder 

toenemen. Op 1 januari 2018 telt Overvecht 34.261 inwoners. Dat is een lichte stijging in vergelijking 

met een jaar eerder. Het aantal inwoners van Overvecht zal volgens prognose toenemen van 38.067 

in 2025 tot 38.390 in 2028. Dat is 4.129 inwoners meer dan nu.  

 

Aantal inwoners naar leeftijdsgroep 

In Overvecht wonen relatief veel kinderen tot 18 jaar en vooral veel ouderen, in vergelijking tot de 

Utrecht als geheel. Op 1 januari 2018 is het aantal kinderen tot 4 jaar 1.950, terwijl 3.372 kinderen 

tussen 4 en 11 jaar oud zijn. Volgens de prognose zullen deze de komende jaren aantallen stijgen.  

 

Tabel 1: prognose aantal kinderen van 0 tot 12 jaar 

 2018 2020 2025 

0-3 jarigen 1.950 2.025 2.299 

4-11 jarigen 3.372 3.345 3.535 

  

Het leerlingenaantallen van alle basisscholen van de Brede school Overvecht zal stijgen volgens het 

rapport Leerlingenprognoses 2015-2019 van de afdeling Bestuursinformatie van de gemeente 

Utrecht.
2
  

 

Tabel 2 geeft een overzicht van de prognoses over drie en acht jaar (2021 en 2025) en daarnaast het 

percentage leerlingen per school dat momenteel uit een andere wijk dan Overvecht afkomstig is. Dit 

percentage is stedelijk gezien relatief laag.  

In 2025 tellen de gezamenlijke scholen volgens de prognose van de gemeente Utrecht 222 leerlingen 

meer dan in 2017. Mogelijk zijn deze aantallen niet helemaal correct. Vaak heeft een nieuw 

schoolgebouw extra aantrekkingskracht. Zo is het aantal leerlingen op OBO Spoorzicht dat is 

aangemeld voor het begin van schooljaar 2018-2019 al meer dan 100 en niet rond de 75 zoals de 

prognose voorspelt.  

 

Een aanzienlijk deel van de kinderen dat woont in Overvecht, gaat in een andere wijk naar school. 

Tabel 3 geeft een overzicht van het aantal leerlingen dat scholen buiten de wijk bezoekt, naar 

schooljaar en per school, wanneer het meer dan 30 leerlingen betreft.  
  

                                            
1
 Bron: http://www.utrecht-monitor.nl/ 

2
 https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zorg-en-

onderwijs/onderwijs/onderwijshuisvesting/2017-07-leerlingenprognose_bao_2018_2032.pdf 

http://www.utrecht-monitor.nl/
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zorg-en-onderwijs/onderwijs/onderwijshuisvesting/2017-07-leerlingenprognose_bao_2018_2032.pdf
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zorg-en-onderwijs/onderwijs/onderwijshuisvesting/2017-07-leerlingenprognose_bao_2018_2032.pdf
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Tabel 2; Leerlingenprognoses voor scholen in Overvecht  

 

 
 

Tabel 3: leerlingen uit Overvecht die scholen buiten de wijk bezoeken, naar schooljaar  

 

School buiten 

Overvecht 

Aantal  

leerlingen 

2013-2014 

Aantal leerlingen 

2014-2015 

Aantal leerlingen 

2015-2016 

Aantal 

leerlingen 

2016-2017 

Islam Bs Aboe 

Da’oed 

 175 177 189 

De Regenboog  80 83 90 

Basisschool Sint 

Paulus 

 48 41 41 

BS Dr D Bos  40 37 35 

OBS Voordorp  35 32 (22) 

De Boemerang  32 34 33 

Lukasschool  32 40 53 

BS Pr Margriet  (23) (28) 30 

     

Overige  299 321 342 

Totaal  702 741 765 813 

 

In het schooljaar 2016-2017 gingen 813 leerlingen buiten Overvecht naar school. Het aantal leerlingen 

dat buiten Overvecht naar school gaat ten opzichte van het totale aantal basisschoolleerlingen dat in 

Overvecht woont is 27,7%. Dit percentage stijgt nog elk jaar; enkele jaren geleden was het nog geen 

kwart. In 2015/16 was dit 26,5%, in 2014/15 25,9% en in 2013/2014 24%. Er is dus een stijging 

gaande. Om deze beweging tegen te gaan is de Brede School twee jaar begonnen met een 

promotiecampagne. Meer daarover in hoofdstuk 4.7 Communicatie.  

Leerlingenprognoses teldatum 1-10-2016 % leerlingen van 

buiten Overvecht 

2017 2021 2025

Jenaplanschool Cleophas 242 245 256 15%

OBO Spoorzicht 74 77 81 15%

Op Dreef 189 188 199 1%

Joannes XX111ste 228 242 262 3%

OBO Watertoren 177 197 211 6%

St Maarten 110 115 122

Marcusschool 308 325 342 8%

OBO de Gagel 223 226 244 0%

Mattheusschool 169 171 182 6%

Johannesschool 180 176 186 6%

OBO Klopvaart 175 181 193 1%

De Schakel 252 255 271 3%

totaal: 2327 2398 2549
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Herkomst van inwoners  

Afbeelding 1 geeft een overzicht van de herkomst van de bewoners van Overvecht. In Overvecht 

wonen relatief veel mensen met een van origine niet-Nederlandse afkomst, in vergelijk met de stad als 

geheel. Bijna een kwart van de inwoners van Overvecht is Marokkaans, dat ligt ver boven het 

gemiddelde van Utrecht. Ook wonen er relatief veel mensen met een Turkse of andere niet-westerse 

afkomst in Overvecht.  

 

Afbeelding 1: Herkomst per 1-1-2018 

 

Absoluut aantal 

% per herkomstgroep  

voor wijk en stad   

 
Overvecht 

Autochtoon  14.011 

Marokkaans 8.187 

Turks 3.038 

Surinaams/Antilliaans 1.566 

overige niet-westers 3139 

overig westers 3.023 

Totaal 34.261 

 

 
Wijk 

Overvecht 
Utrecht 

Autochtoon  40,9 65,4 

Marokkaans 23,9 8,8 

Turks 8,9 4,0 

Surinaams/Antilliaans 4,6 3,0 

overige niet-westers 9,7 7,3 

overig westers 12,1 11,4 

Totaal 100,0 100,0 

 

 

Samenstelling van huishoudens 

In Overvecht wonen relatief veel eenoudergezinnen; 10% van de huishoudens is een eenoudergezin, 

terwijl dit stedelijk 5,7% is. Afbeelding 2 geeft een overzicht van de samenstelling van de 

huishoudens. In de linkerkolom staan weer de aantallen per huishoudens-groep. In de rechter 

kolommen wordt het aandeel van deze groepen gepresenteerd en vergeleken met de stad. 

 

Afbeelding 2: Huishoudens per 1-1-2018 

 

Absoluut aantal 

% per huishoudensgroep  

voor wijk en stad   

 
Overvecht 

alleenstaand 8.510 

met kind(eren) 3.320 

zonder kind 3.047 

eenoudergezin 1.711 

overig 160 

Totaal 16.748 

 

 
Wijk Overvecht Utrecht 

alleenstaand 50,8 52,6 

met kind(eren) 19,8 20,2 

zonder kind 18,2 20,6 

eenoudergezin 10,2 5,7 

overig 1,0 0,8 

Totaal 100,0 100,0 
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Ontwikkelingen in de wijk 

Het onderzoeksrapport ‘Utrecht van binnenuit’ is een rapportage van een belevingsonderzoek, dat is 

gepubliceerd op 8 maart 2018. Het gaat over de stad als geheel, maar ook Overvecht komt aan bod.
3
  

Het onderzoek is tot stand gekomen door resultaten van eerdere onderzoeken, zoals de Utrecht 

Monitor, te bundelen en door wijkgesprekken te voeren. De deelnemers daarvoor zijn geselecteerd 

door een gespecialiseerd bureau, waardoor een goede afspiegeling van de bevolking is ontstaan. 

Enkele bevindingen uit het onderzoek:  

De ruimtelijke segregatie van lage inkomens is toegenomen: sociale huurwoningen en mensen met 

een laag inkomen clusteren steeds meer aan de randen van de stad. In Overvecht leeft 18% van de 

huishoudens op of onder het sociaal minimum. Uit de gesprekken komt ook naar voren dat er echt 

achterstandswijken zijn. Met name Overvecht en Oud-Zuilen en Kanaleneiland zijn wijken waar veel 

ellende, armoede en problemen schuilgaan. Uit een van de gesprekken komt ook naar voren dat 

bewoners het lastig vinden om elkaar aan te spreken op bepaald (negatief) gedrag. Men ziet wel 

verschil in wijken binnen Utrecht op het gebied van veiligheid. Ook in Overvecht is nog veel overlast. 

Uit de gesprekken komt naar voren dat de veiligheid (en leefbaarheid) verbetert wanneer er korte 

lijntjes zijn tussen de bewoners en de gemeente. De bewoners moeten het gevoel hebben dat ze 

gehoord worden. Hiervoor is het nodig dat er echt contact wordt gemaakt, dat er wordt gekeken wat er 

achter de voordeur leeft. Sleutelwoorden op het gebied van ‘Leefbaarheid en veiligheid’ zijn verbinding 

en diversiteit. 

 

Inkomen, sociale cohesie en leefbaarheid 

De Wijkwijzer 2017 -dit is de meest recente- geeft een weergave van ontwikkelingen in de wijk 

Overvecht.
4
 Helaas zijn deze in Overvecht nog altijd minder gunstig dan in andere wijken van Utrecht. 

Op vrijwel alle vlakken zijn veel inwoners van Overvecht kwetsbaar te noemen. Overvecht heeft het 

hoogste aandeel huishoudens met een bijstandsuitkering: ruim 18%. Dit is bijna drie keer het 

stedelijke aandeel (6,5%). Dit percentage stijgt nog elk jaar; in 2012 betrof het nog 15,1% van de 

inwoners. Van de Overvechters geeft 14% aan niet goed rond te kunnen komen, stedelijk is dat 6%. In 

2016 heeft iets meer dan de helft van de inwoners van Overvecht (51%) betaald werk, stedelijk is dat 

ruim tweederde (68%). Het aandeel niet-werkende werkzoekende jongeren (onder 27 jaar) is twee 

keer zo hoog als het stedelijk gemiddelde (9,3% versus 4,4%). Dat geldt ook voor het percentage 

volwassenen dat op zoek is naar werk.  

De sociale cohesie voor de stad als geheel is de laatste jaren gelijk gebleven, maar dat geldt niet voor 

Overvecht. Daar is de sociale cohesie gedaald van 4,8 naar 4,5. De staat van de openbare ruimte 

krijgt een 6,0 in Overvecht (stedelijk 6,6). In Overvecht is bijna een derde van de inwoners (32%) 

tevreden met de verkeersveiligheid in de wijk, stedelijk ligt dat percentage op 41%. Bovendien is de 

tevredenheid daarover de laatste jaren behoorlijk gedaald, met 14% in vier jaar. Meer dan de helft van 

de Overvechters (54%) voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt (stedelijk een derde). Ook het 

percentage inwoners dat aangeeft wel eens last te hebben van jongeren op straat is in Overvecht het 

hoogste van alle wijken; 45%. Het aantal woninginbraken en geweldsdelicten is de laatste jaren in de 

hele stad en ook in Overvecht gedaald. In Overvecht liggen beiden net iets boven het stedelijk 

gemiddelde.  

Positief is dat veel Overvechters actief zijn in de buurt om leefbaarheid en veiligheid te verbeteren; 29 

van de 100 inwoners geeft aan hieraan het laatste jaar een bijdrage te hebben geleverd. Dat is iets 

meer dan het stedelijk gemiddelde van 28% en veel meer dan het aantal actieve inwoners in de meer 

welvarende buurten Oost en Binnenstad (nog geen kwart van de bewoners). Ruim een derde van de 

Overvechters was in 2016 actief als vrijwilliger en driekwart zegt zich verantwoordelijk te voelen voor 

de buurt.  

                                            
3
 http://www.utrecht-monitor.nl/sites/www.utrecht-monitor.nl/files/documenten/2018-03-_utrecht-van-

binnenuit-1.3.pdf 

4
 https://utrecht.buurtmonitor.nl/dashboard/ 

http://www.utrecht-monitor.nl/sites/www.utrecht-monitor.nl/files/documenten/2018-03-_utrecht-van-binnenuit-1.3.pdf
http://www.utrecht-monitor.nl/sites/www.utrecht-monitor.nl/files/documenten/2018-03-_utrecht-van-binnenuit-1.3.pdf
https://utrecht.buurtmonitor.nl/dashboard/
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Ook blijken er in Overvecht heel veel buurtinitatieven van betrokken bewoners te zijn; op het terrein 

van vrije tijdsbesteding voor kinderen, huiswerkbegeleiding en ook taal- en religieuze activiteiten 

(Arabische les en koranlessen).  

 

Gezondheid 

In het kader van de Versnelling zijn in 2017 cijfers over de Gezonde Wijk -een van de programma’s 

van de Versnelling- gepubliceerd. Daarin zijn enkele positieve ontwikkelingen te melden. Het aandeel 

kinderen dat voldoet aan de beweegnorm is gestegen van 66% in schooljaar 2013-2014 naar ruim 

driekwart (78%) in schooljaar 2015-2016. Deze stijging is veel sterker dan in heel Utrecht te zien is. 

Het aandeel kinderen dat ongezonde tussendoortjes meeneemt naar school is gedaald en veel lager 

dan het stedelijk gemiddelde. Het dagelijks fruit eten is gestegen van 59% tot 62%. Voor beiden geldt 

dat Overvecht hierin veel beter scoort dan Utrecht als geheel. We kunnen constateren dat jarenlange 

gezamenlijke inspanningen op dit terrein zich vertalen in resultaat!  

Overige informatie is afkomstig uit eerdere onderzoeken: Bijna één van de drie (29%) van de inwoners 

van Overvecht geeft in 2016 aan geen goede gezondheid te hebben. Dit percentage is al een aantal 

jaar min of meer gelijk. Ook het persoonlijk welbevinden in Overvecht bleef de laatste jaren stabiel en 

heeft de streefwaarde nog niet behaald. Uit de laatste gezondheidsmonitor blijkt dat eenzaamheid een 

groot probleem is in Overvecht; 19% voelt zich wel eens sociaal geïsoleerd. Dat is ruim twee keer zo 

veel als het stedelijk gemiddelde. Ook overgewicht bij met name Turkse kinderen blijft een 

aandachtspunt. 

 

Leren en opgroeien 

In Overvecht stroomt 35,7% van de leerlingen door naar HAVO of VWO. Dat is het laagste percentage 

van alle wijken en het percentage is nog iets afgenomen de laatste jaren. Voor de hele stad geldt dat 

iets meer dan de helft van de leerlingen (52,5%) doorstroomt naar deze onderwijstypen. In Overvecht 

heeft 85,7% van de jongeren tussen 17 en 22 jaar een startkwalificatie, in Utrecht is dat 93,4%.
5
  

Meer dan de helft van de ouders uit Overvecht (56%) heeft de afgelopen maanden advies of hulp 

gevraagd over de opvoeding, aan vrienden, buren of de jeugdgezondheidszorg. Net zoals in de hele 

stad is er een toename te zien van het aandeel ouders dat advies of hulp heeft gevraagd. Echter 

vergeleken met de stad vragen minder ouders advies of hulp. Ouders hebben minder vragen, weten 

de wegen niet te vinden of hebben dit in het onderzoek niet gemeld.  

3.2 Andere aanbieders/samenwerkingspartners  

De Brede School werkt met verschillende organisaties samen. Naast de samenwerkingspartners uit 

het Kernteam (Spelenderwijs Utrecht, UCK, Wijk & co en Ludens) zijn dat: 

- MuziekRoute  

- Stichting Vreedzaam 

- Alliantie in het kader van de Versnelling (El Amal, St JoU, JGZ, Spelenderwijs, Wijk&co) 

- Sportverenigingen: Phoenix atletiek, voetbalvereniging DSO en vv De dreef, korfbal, Synergo,  

EUJJS judovereniging, Taekwon-Do IN NAE DO KWAN, PM-dance,  

Schaakclub Oud Zuylen en diverse schaakdocenten. 

 - Sport Utrecht (Harten voor Sport en VSU)  

- Mira Media  

- Wijkbureau Overvecht  

-  De bibliotheek Overvecht (Ouderbetrokkenheid en Vreedzame wijk) 

-  Politie (convenant Vreedzame wijk) 

- JGZ (Gewoon opvoeden, kerngroep Vreedzame wijk, de Gezond Wijk) 

- Stichting JoU (doorgaande lijn, vreedzame wijk) 

- Trajectum college (idem) 

- El Amal 

-  IJsclub Siberia 

- Stichting Utrecht Natuurlijk (natuureducatie) 

                                            
5
 Bron: https://utrecht.buurtmonitor.nl//jive?presel_code=p635828401541398939 

https://utrecht.buurtmonitor.nl/jive?presel_code=p635828401541398939
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3.3 De inrichting van de wijk 

Overvecht is een groene, ruim opgezette wijk met brede wegen, gebouwd in de jaren zestig. De 

woningvoorraad bestaat grotendeels uit hoogbouw (76% is van 3½- tot 10-hoog). Van de woningen is 

78% corporatiebezit. Bijna driekwart is een sociale huurwoning, tegenover 20% koopwoningen. Dit 

aandeel stijgt de laatste jaren wel, omdat het Antoniuskwartier (het oude ziekenhuisterrein) veel 

nieuwe (koop)woningen bevat. Inmiddels wordt een tweede terrein bebouwd.  

De woningen in de wijk zijn over het algemeen ruim en betaalbaar voor mensen met lagere inkomens. 

Over de kwaliteit van de woningen zijn de bewoners meestal positief, maar bijna een kwart is daarover 

ontevreden. De mogelijkheid om binnen Overvecht wooncarrière te maken is gering door de 

eenzijdige woningvoorraad, alhoewel dit met de bouw van nieuwe (koop-)woningen wel iets veranderd 

is. De buitenruimte in Overvecht wordt ervaren als een kwaliteit; groen en ruim, met parken van 

formaat, te weten park de Gagel, park de Watertoren, park Vechtzoom en het Noorderpark. Aan de 

andere kant is de buitenruimte ook een zwakte van de wijk; een beperkte kwaliteit in onderhoud, 

gebrek aan menselijke maat, weinig herkenningspunten. De eentonigheid is zo sterk dat men 

gemakkelijk verdwaalt. Overvecht heeft veel speelgelegenheid; twee speeltuinen en een scala aan 

openbare speelterreinen en speelvijvers. Er zijn mogelijkheden om te (gezamenlijk) tuinieren en er 

worden op dit gebied veel initiatieven ondernomen.  

Overvecht kent veel en goede voorzieningen op het gebied van sport, scholen, welzijnsvoorzieningen, 

winkels en de markt, openbaar vervoer, speeltuinen in twee parken en een stadsboerderij. Er is een 

NS-station en sportvoorzieningen op stedelijk niveau waaronder een ijsbaan en een Health Center. Na 

het centrum van Utrecht is het Winkelcentrum Overvecht het meest in trek bij het Utrechtse winkelend 

publiek. De parkeergelegenheid is goed, evenals de ligging ten opzichte van het centrum en de 

verbindingen naar andere steden. Het aangezicht rondom het station is sterk verbeterd door 

renovatie.  
 

3.4  Toekomstige ontwikkelingen  

 Zie ook criterium 8 

Landelijke, politieke, economische, stedelijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn 

op de Brede School; 

- de landelijke en stedelijke ontwikkelingen rondom Brede Scholen en de herijking van de Brede 

scholen in Utrecht; dit proces zal voor einde 2019 afgerond zijn 

- teruglopende rijksbijdrage voor het achterstandsbeleid in de grote steden  

- de inzet van gelden vanuit de Versnelling en de besluitvorming binnen de alliantie Opvoeden 

en opgroeien 

- ontwikkelingen rondom veiligheid, radicalisering en polarisatie in de stad en specifiek 

Overvecht 

-  ontwikkeling Integrale Kind Centra (ICK) en de relatie met de herijking van de Brede Scholen 

- de gevolgen van de uitvragen die de gemeente heeft gedaan voor sociaal makelorganisaties 

en andere maatschappelijke organisaties (er komt een nieuwe partij in Utrecht; Dock)   

-  ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in relatie tot de vreedzame wijk en school 

- verantwoordelijkheid voor voorbereiding en uitvoering van beleid verschuift van 

gemeente naar schoolbesturen 

- de kanteling binnen welzijn met een verschuiving van aanbod naar vraaggericht werken en 

van organisatie van activiteiten naar empowerment, verbinding en activering (coaching) van 

mensen. 

-  mogelijke samenwerking en afstemming met buurteams 

- ontwikkelingen rondom Plan Einstein; noodopvang voor vluchtelingen en een 

samenlevingsvorm voor studenten/jongeren en vluchtelingen. Na een turbulente 

aanloopperiode is men nu in Overvecht en daarbuiten heel tevreden met Plan Einstein. Echter 

volgens afspraak zal dit binnenkort sluiten.  
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 Extra financiering voor Overvecht; de Versnelling en WAP 

In Overvecht (en Kanaleneiland) was voor het schooljaar 2017-2018 voor het laatst subsidie 

beschikbaar vanuit de Wijkactieprogramma’s (WAP-subsidie). Door het Bewonersplatform Overvecht 

is aangegeven dat afbouw van deze ondersteuning niet wenselijk is. Overvecht is volgens hen een 

atypische wijk waar het op eigen kracht vooruit komen voor veel inwoners (nog te) hoog gegrepen is. 

Deze bevinding werd ondersteund door diverse partijen in de wijk en het College heeft daarop 

besloten om middels het programma Versnelling Overvecht de komende jaren extra geld beschikbaar 

te stellen. De Versnelling bestaat gedurende drie jaar uit een programma op vijf gebieden (waaronder 

Opvoeden en opgroeien), waarvoor het college ruim 10 miljoen euro vrijmaakt. Het neiuwe colleg is 

voornemens om deze periode te verlengen met nog een aantal jaar. Inmiddels zijn verschillende 

initiatieven, verenigd in de Alliantie Opgroeien en opvoeden van start gegaan. De initiatieven vanuit de 

Brede School staan beschreven in hoofdstuk 5 (terugkijken op het schooljaar 2017-2018) en 

hoofdstuk 6; projecten schooljaar 2018-2019.  

 

 Nieuwe schoolgebouwen en ouderlokalen 

Inmiddels hebben vrijwel alle scholen in Overvecht een nieuw gebouw gekregen Er zijn daarmee een 

aantal clusters van scholen ontstaan. In Overvecht Noord; OBO Klopvaart/ Johannesschool en OBO 

de Gagel/Mattheusschool. In Overvecht Zuid OBO Spoorzicht/Jenaplanschool Cleophas. De overige 

scholen (Op Dreef, Marcusschool, Joannes XXIII en OBO de Watertoren) zijn stand-alone scholen. 

Door de nieuwbouw zijn de scholen in de gelegenheid geweest om onderwijsvisie tot uitdrukking te 

laten komen in de inrichting van leslokalen en gebruiksruimten. Ook het kleurgebruik binnen en buiten 

is divers en elke school eigen. De St Maartensschool voor speciaal basisonderwijs is als enige 

schoolgebouw nog in oude staat gelaten. Voor het moment voldoet dit gebouw nog aan de wensen. 

Een aantal scholen heeft een apart ouderlokaal, dat ook andere functies voor de wijk heeft of gaat 

krijgen.  

In onderstaande kaart de locaties van de (nieuwe) schoolgebouwen. En een overzicht van de 

ouderlokalen. 

 

 Huidige situatie, de scholen in Overvecht: 
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Overzicht ouderlokaken  

 

Locaties  Naam locatie VVE- 

lokalen 

Soort gebouw  Scholen  Ouder- 

lokalen 

1 Cluster Gagel 

Noord 

1 

1 

MFA Johannes/  

OBO Klopvaart 

1 

2 De Schakel 1 schoolgebouw De Schakel 1* 

3 De Vlindertuin 1 kinderboerderij diversen   

4 Marcus  2 schoolgebouw Marcus 1* 

5 Cluster Ibis 1 MFA  OBO De Gagel  1 

1 Mattheus 

6 Wezerdreef 1 schoolgebouw OBO Watertoren  1 

7 Neckardreef 2 Schoolgebouw  Joannes XXIII 1 

8 Op Dreef  1 

1 

schoolgebouw Op Dreef  1 

9 Cluster 

Spoorzicht   

1 MFA  OBO Spoorzicht  1 

1 Cleophas 

10 St Maartenschool   schoolgebouw St Maartenschool   

Totaal:   14   8 

 

* Ouderlokaal op eigen initiatief, niet door de gemeente gefinancierd 

 

 Nieuwe school in Overvecht 

Er zal met ingang van het schooljaar 2018-2019 een nieuw kindcentrum voor kinderen van 2 tot 12 

jaar worden geopend in Overvecht aan de Ramsesdreef. Initiatiefnemer is stichting Monton, die 

Montessorionderwijs beidt in Leidsche Rijn en elders in midden Nederland. De naam is Montessori 

Kind Centrum Lef. Kinderopvang voor kinderen tot 4 jaar en opvang na schooltijd zal evenmin de een 

ons bekende partij worden geboden, maar door SKA (stichting kinderopvang Amersfoort).  

Wij weten nu nog niet wat de impact van deze school zal zijn op de overige scholen in Overvecht. Ook 

weten we niet hoeveel aanmeldingen er zijn bij de start van het schooljaar en of het gaat om kinderen 

die een van de Overvechtse scholen afkomstig zijn. Het Wijkbureau Overvecht was evenmin bekend 

met de start van deze school en de nieuwe school heeft (nog) geen contact opgenomen met de Brede 

School.  

 

3.5 Top drie kansen en bedreigingen 

Uit de omgevingsanalyse zijn de belangrijkste drie kansen en bedreigingen geformuleerd. 

 

Kansen 

1) Er is een groot samenwerkingsverband met een goede basis voor innovaties 

2) Openheid voor nog meer samenwerking en zoeken naar verbindingen in de wijk 

3) Kwaliteit van de uitvoering op niveau houden, genereert uitstraling en (financiële) 

middelen. 

 

Bedreigingen 

1) De populatie van de wijk; Overvecht is een kwetsbare wijk met een relatief groot verloop onder de 

bewoners. De diversiteit op de scholen is groter dan in andere wijken. Dat vraagt om een constante 

investering van alle partners.  

2) Het wordt steeds moeilijker om goeie professionals te vinden die in Overvecht willen (blijven) 

werken. Alle organisaties uit het Kernteam hebben daarmee te maken. Het werk is zwaar en vraagt 

veel van de professionals. De verleiding om te kiezen voor een ‘gemakkelijkere’ wijk is groot.  

3) Druk op bestaande (professionele netwerken) om de huidige goede samenwerking in 

stand te houden (veel nieuwe partners in de wijk met nieuwe opdracht).  
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4. Interne analyse  

 

In deze interne analyse is een beeld van de huidige situatie van de Brede School uiteengezet.  

 

Het organigram van de Brede School:  

 

 
 

De Brede School Overvecht bestaat momenteel uit 12 scholen en vier partnerorganisaties te weten 

UCK, Wijk & Co, Spelenderwijs Utrecht en Ludens. Sinds augustus 2016 maakt de St.Maartenschool 

voor speciaal basisonderwijs deel uit van de Brede School. Ruim ¾ van de leerlingen van deze school 

is afkomstig uit Overvecht. Vanaf 1 januari 2019 zal het werk van Wijk & co worden overgenomen 

door Dock uit Rotterdam. Op dit moment is nog niet bekend wat de gevolgen van deze wisseling 

zullen zijn voor de Brede School en de samenwerking met de sociaal makelaars in Overvecht. .  

De Brede School Overvecht verenigt zich in het Kernteam. Hierin hebben alle partners zitting met een 

afgevaardigde. Voor de scholen is dat de schoolleider/directeur, voor de partners een medewerker 

met beslissingsbevoegdheid. Een algemeen coördinator wordt toegevoegd aan het Kernteam. Ook de 

twee inhoudelijk coördinatoren (dit zijn de uitvoerend combinatie-functionarissen) hebben zitting in het 

Kernteam. In totaal bestaat het Kernteam uit 17 personen en komt 6 tot 7 keer per schooljaar bijeen 

volgens een vooraf opgesteld en kenbaar gemaakt rooster. Vanuit het Kernteam worden de 

inhoudelijke thema’s talentontwikkeling, vreedzame wijk en ouderbetrokkenheid aangestuurd. Dit 

noemen we de pijlers van de brede school Overvecht. Op afroep kunnen externen worden Op afroep 

kunnen externen worden uitgenodigd. De thema’s die niet in het Brede School concept zijn 

opgenomen, maar wel in deze context van belang zijn en binnen het Kernteam regelmatige 

afstemming vergen zijn onder andere veiligheid en ontwikkelingen in de wijk (radicalisering en 

polarisatie), sport en gezonde leefstijl, kunst en cultuureducatie (bijv. de MuziekRoute), het werven 

van leerlingen voor Overvechtse basisscholen en de Brede School Academie. 

De drie inhoudelijke thema’s Talentontwikkeling, Vreedzame Wijk en Ouderbetrokkenheid worden 

aangestuurd vanuit drie actieteams. Een actieteam is een ontwikkelgroep, een aanjager van nieuw 

beleid. In ieder actieteam zit een portefeuillehouder, dit is een directeur vanuit het Kernteam, een 

inhoudelijk coördinator en afgevaardigde(n) van de partners of derden, als leden.  
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Het actieteam Vreedzaam vervult de rol van aanjager ten aanzien van de Vreedzame wijkontwikkeling 

binnen de Brede School en in de wijk. Het actieteam bestaat uit portefeuillehouder Vreedzame wijk (lid 

Kernteam), de coördinator Vreedzame wijk van de Brede School, de jeugdverpleegkundige van de 

JGZ (op agenda), wijkadviseur van het wijkbureau, sociaal makelaar van Wijk &co en de 

veiligheidsadviseur wijkbureau (op agenda). De overige actieteams zijn slapend, dat wil zeggen dat 

deze bijeen komen indien nodig.  

In 2017 heeft het Kernteam ervoor gekozen om drie maal per schooljaar een themavergadering 

rondom een van de pijlers te organiseren. Er is dan gelegenheid om langer bij een onderwerp stil te 

staan en van gedachten te wisselen over inhoud, evaluatie en voortgang van de pijler. Op deze 

manier komt elk van de pijlers een keer per jaar aan bod. Deze themavergaderingen worden 

voorbereidt door de betreffende actieteams. De inhoudelijke ontwikkelingen van de thema's worden 

daarnaast ook besproken in het schoolcontactpersonen-overleg. Dit overleg wordt begeleid door de 

inhoudelijke coördinator. Het gaat hierbij voornamelijk om informatie-uitwisseling. 

 

4.1 Organisatiestructuur en organogram 

 Zie ook criteria 3, 4, 5 en 7 

 

Het Kernteam 

Rol en verantwoordelijkheden: 

De leden van het Kernteam zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het succes van de Brede School 

Overvecht. Zij zijn en fungeren als opdrachtgever voor de algemeen coördinator; zij bepalen de koers 

en nemen initiatieven. Zij laten zich goed informeren door de algemeen en de inhoudelijke 

coördinatoren. Het Kernteam neemt besluiten, waarbij gestreefd wordt naar consensus. Indien er 

geen consensus behaald wordt, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen van de 

leden van het Kernteam. Als het besluit locatie-afhankelijk is, krijgt iedere locatie een stem.  

De leden zijn verantwoordelijk voor de financiën voor de Brede School, voor het activiteitenaanbod. Zij 

streven naar mandatering vanuit hun eigen bestuur. Zij ontwikkelen zich tot een ‘lerend netwerk’. In 

een lerend netwerk wisselen de deelnemers, vanuit een gezamenlijke interesse voor een kennis- en 

werkgebied, doelbewust kennis en ervaringen uit. Zo ontwikkelen ze nieuwe inzichten, oplossingen of 

werkwijzen. Vanuit hun midden worden vier directeuren als portefeuillehouders gekozen, voor iedere 

pijler (speerpunt) één en daarnaast een portefeuillehouder met als aandachtspunt de MuziekRoute. 

Op directieniveau wordt de opzet gevolgd en aangescherpt daar waar dat nodig is. De scholen zorgen 

voor een overlegvorm tussen de contactpersonen talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en 

vreedzaam.  

 

Taken: 

1. De leden van het Kernteam nemen actief deel aan de Kernteam-overleggen; 

2. bij verhindering sturen ze een vervanger, die ook beslissingsbevoegdheid heeft; 

3. zij leveren input voor de agenda van de Kernteam-overleggen en voor de Nieuwsbrief die drie maal 

per jaar verschijnt; 

4. zij wisselen uit en leveren relevante informatie aan, aan elkaar en aan de algemeen coördinator; 

5. zij hebben aandacht voor het monitoren van het totaal programma, voor nieuwe ontwikkelingen en 

voor de inhoudelijk thema’s; 

6. zij vertalen de beleidsinitiatieven naar hun eigen werkomgeving/school; 

7. zij keuren het jaarplan, de subsidieaanvragen (MJB, Versnelling en andere relevante subsidies) en 

de evaluatie goed. 

 

Tijdsinvestering: 

Het Kernteam vergadert 6 tot 7 keer per jaar. De vertaling naar de eigen werkomgeving valt binnen de 

reguliere taken van de directeur. 
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De algemeen coördinator 

Rol en verantwoordelijkheden: 

De algemeen coördinator ondersteunt de realisatie van Brede School Overvecht. Hij stuurt de 

samenwerking tussen de verschillende partijen aan, hij heeft daarin een verbindende rol. Hij 

informeert en adviseert het Kernteam. Hij is en handelt als opdrachtnemer van het Kernteam en legt 

op inhoud verantwoording af aan het Kernteam. Hij is aangesteld bij een schoolbestuur en legt 

financieel en rand-voorwaardelijk verantwoording af aan de penvoerder van de werkgroep Brede 

Scholen Utrecht; bij de Brede School Overvecht is dat SPOU. Hij is verantwoordelijk voor (financieel) 

inzicht en overzicht. 

 

Taken: 

1. De algemeen coördinator plant de Kernteam overleggen, stelt de agenda op, bewaakt het proces 

en zit de vergaderingen voor; 

2. hij maakt het jaarplan, werkplannen, subsidieaanvragen en de evaluatie, na input van de 

inhoudelijke coördinatoren en portefeuillehouders; 

3. hij participeert in het stedelijke coördinatoren netwerk, verzamelt en verspreidt deze informatie 

onder het Kernteam; 

4. hij stelt de jaaragenda op met hierin overlegmomenten en thema’s. 

 

Tijdsinvestering: 0,4 fte 

 

De inhoudelijk coördinator (uitvoerend cf-er)  

Rol en verantwoordelijkheden: 

De inhoudelijk coördinator (ook wel uitvoerend combinatiefunctionaris genoemd) is verantwoordelijk 

voor de uitvoering van het programma. Hij stuurt de samenwerking in het actieteam aan. Hij is 

inhoudelijk aanspreekpunt voor scholen en partners. Hij overlegt met de portefeuillehouder en de 

algemeen coördinator. Hij is aangesteld bij een schoolbestuur of een andere organisatie en legt daar 

verantwoording af. Bij de Brede School Overvecht is dat SPOU. Tevens legt hij verantwoording af aan 

het Kernteam. Er zijn drie taakgebieden voor de inhoudelijk coördinatoren, deze zijn gelijk aan de drie 

pijlers; talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en vreedzame wijk. 

De uitvoerend combinatiefunctionaris talentontwikkeling wordt ten aanzien van administratieve taken 

ondersteund door de algemeen coördinator (voorheen de taken van de assistent-coördinator)  

 

Taken: 

1. Hij plant de actieteamvergaderingen, hij bepaalt de agenda en zit de vergaderingen voor; 

2. hij doet voorstellen en zorgt voor de programmering; 

3. hij overlegt met de algemeen coördinator en met de portefeuillehouder; 

5. hij coördineert en voert de plannen uit; 

6. hij onderhoudt contacten met scholen, partners, aanbieders van activiteiten (voor TO) en ouders 

(voor OB); 

7. hij plant inhoudelijke bijeenkomsten met derden, afgestemd op de behoefte. 

 

Tijdsinvestering: 

0.4 fte voor talentontwikkeling, 0,2 fte voor ouderbetrokkenheid en 0,2 fte voor de ontwikkeling van de 

relatie tussen de Brede School en de Vreedzame school en Vreedzame wijk. Daarnaast is nog 0,3 fte 

beschikbaar voor de organisatie en administratie van talentontwikkeling.  

 

De portefeuillehouder van een thema 

Rol en verantwoordelijkheden: 

De portefeuillehouder van een thema is mede verantwoordelijk voor het welslagen van (het 

programma van) de portefeuille, de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij het Kernteam. Hij is 

sparringpartner van de inhoudelijk coördinator en is lid van het actieteam. Hij communiceert tussen 
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Kernteam en actieteam en communiceert met de algemeen coördinator. Hij is op het proces 

aanspreekpunt voor scholen en partners. 

 

Taken: 

1. Hij overlegt met de uitvoerend cf-er (inhoudelijk coördinator); 

2. hij neemt, indien nodig, actief deel aan de actieteamvergaderingen; 

3. hij brengt voorstellen van het Kernteam in, in het actieteam en vice versa; 

4. hij levert mede input aan het jaarplan t.a.v. de verantwoordelijke portefeuille. 

 

Tijdsinvestering: 

Het actieteam vergadert 1 keer per kwartaal of op afroep. Er vindt regelmatig overleg plaats met de 

inhoudelijk coördinator. 

 

De leden van het actieteam 

Rol en verantwoordelijkheden: 

De leden van het actieteam zijn voorgedragen door het Kernteam. Zij ondersteunen de uitvoerende 

combinatiefunctionaris (inhoudelijk coördinator) in het opstellen van het programma en zijn mede 

verantwoordelijk voor het proces en het welslagen van het programma. 

 

Taken: 

1. Zij nemen, actief deel aan de actieteamvergaderingen; 

2. zij voeren (desgewenst) uit. 

 

De schoolcontactpersonen 

Rol en verantwoordelijkheden: 

Iedere school heeft voor ieder van de drie thema's een schoolcontactpersoon. Zij zijn de mensen die 

zorgen voor het breed uitdragen binnen hun schoolteam van de informatie betreffende het thema en 

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 (Vreedzaam en Ouderbetrokkenheid). 

 

Taken: 

1. Zij nemen deel aan het schoolcontactpersonen overleg. 

2. Zij zijn aanwezig bij startbijeenkomst en (tussentijdse) evaluaties van talentontwikkeling 

 

Er is een convenant getekend tussen de kernpartners van de Brede school in mei 2013 (zie foto):  
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Er bestaan de volgende overlegstructuren 

Overleg vergaderstructuur   aanwezigen: 

Kernteam 6 tot 7 x per jaar leden Kernteam, coördinatoren, 

inhoudelijk deskundigen (op 

uitnodiging)   

Schoolcontactpersonen 

vreedzame wijk  

2  tot 3 x per jaar inhoudelijk coördinator, 

schoolcontactpersonen, inhoudelijk 

deskundigen (op uitnodiging)   

Startbijeenkomst, 

tussentijdse evaluatie en 

eindevaluatie 

talentontwikkeling  

September, januari en juli aanbieders van activiteiten, 

schoolcontactpersonen TO, inhoudelijk 

coördinator TO en algemeen 

coördinator 

 

Overleg met 

portefeuillehouders 

Afhankelijk van behoefte  inhoudelijk en algemeen coördinator, 

portefeuillehouders 

Stedelijk 

coördinatorenoverleg 

5 x per jaar, daarnaast naar 

verwachting 1 x per jaar een 

gezamenlijke studiedag rondom 

een relevant thema 

 

coördinatoren Brede school, 

beleidsmedewerkers, 

vertegenwoordigers schoolbesturen 

besturen, inhoudelijk deskundigen (op 

uitnodiging)   

overleg Vreedzame wijk 

coördinatoren 

2 x per jaar  Stedelijk coördinatoren Vreedzame 

wijk, inhoudelijk deskundigen (op 

uitnodiging)   

Intern coördinatoren-

overleg 

Om de week, muv 

schoolvakanties 

Algemeen coördinator met de 

Inhoudelijk coördinatoren VW, OB en 

TO 

Overleg met 

beweegmakelaar Sport 

Utrecht over voortgang 

sportactiviteiten  

Elke 3 weken, muv 

schoolvakanties  

Beweegmakelaar Sport Utrecht, 

algemeen coördinator,  inhoudelijk 

coördinator TO 
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4.2 Gebouw  

 Zie ook criteria 7 en 8 

De Brede School Overvecht is een netwerkorganisatie en heeft geen eigen gebouw tot haar 

beschikking. De coördinatoren maken gebruik van kantoorruimte en faciliteiten in een van de 

basisscholen (OBO De Gagel) en betalen daarvoor een vergoeding van € 500 per jaar. De 

vergaderingen van het Kernteam vinden op wisselende locaties (in een van de scholen) plaats. Alle 

uitvoerende activiteiten vinden plaats in de wijk; op scholen, in buurthuizen of de Stefanus.  

Er zijn geen formele afspraken gemaakt over het gebruik van ruimtes. Met name rondom het gebruik 

van bijvoorbeeld de ouderlokalen zal er helderheid moeten komen over het gebruik na schooltijd. Nu 

is de situatie dat scholen, wanneer het leerlingenaantal toeneemt, een eerder als ouderlokaal ingericht 

ruimte weer in gebruik nemen als leslokaal. Voor ouders wordt dan elders in de school naar ruimte 

gezocht.  

 

4.3 Personeel 

 Zie ook criteria 4 en 6 

Vanuit het onderwijs leveren alle directeuren een bijdrage als deelnemer van het Kernteam. Zij 

vormen de schakel tussen Kernteam en schoolteam. Zij doen dit vanuit reguliere directie-uren. Op 

elke school is er een contactpersoon voor de drie pijlers (speerpunten) talentontwikkeling, 

ouderbetrokkenheid en de Vreedzame wijk die vanuit taakuren inzet leveren. De bijdrage vanuit de 

vier partnersorganisaties voor deelname aan het Kernteam wordt niet extra gefinancierd, dit vindt dus 

plaats vanuit eigen reguliere uren. Vanuit talentontwikkeling zijn er drie combinatiefunctionarissen 

werkzaam bij het UCK actief in de wijk. Daarnaast zijn via Sport Utrecht verschillende sport-cf-ers 

werkzaam.  

Er is een algemeen coördinator en er zijn twee uitvoerende combinatiefunctionarissen (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. 

De schoolleiders en leidinggevenden van de kernpartners zijn overtuigd van het belang van de Brede 

school in de wijk. De vorm 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. 

 

4.4 Leerlingen  

Zie ook criteria 4 en 6 

In tabel 4 het aantal leerlingen dat naar de basisscholen in Overvecht gaat en het aantal 

gewichtsleerlingen dit jaar en afgelopen schooljaar. Het aantal leerlingen is iets afgenomen, dat geldt 

ook voor het aantal gewichtsleerlingen.  

 

Tabel 4: leerlingen en gewichtsleerlingen dit jaar en vorig jaar 

 

scholen Teldatum 1-10-2017 Teldatum 1-10-2016 

Leerlingen 

totaal  

Aantal 

gewichts ll 

Leerlingen 

totaal  

Aantal 

gewichts ll 

obs Overvecht (alle locaties 

635 

 

263 651 

 

286 

Marcus, Mattheus 477 215 479 219 

Joannes XXIII 220 75 228 80 

Cleophas 253 10 244 12 

Op Dreef 177 80 189 90 

Schakel 265 86 252 84 

Johannes 181 30 180 42 

St Maarten 103 52 110 38 

Totalen: 2311 811 2333 851 
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4.5  Doorgaande lijnen 

 Zie ook criterium 6 

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 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 

theater omdat kinderen daarmee leren voor een groep te staan, zichtbaar te zijn en hun gevoelens te 

uiten, wat aansluit bij het Vreedzame doel, kinderen hun stem te laten horen en zich gezien te voelen.  

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.  

 

4.6  Ouders 

 Zie ook criterium 7 

Ouderbetrokkenheid bij de Brede School uit zich door betrokkenheid bij de verschillende pijlers 

(speerpunten) van de Brede School. De Brede School als netwerkorganisatie, de samenhang tussen 

diverse onderdelen en de zichtbaarheid in de wijk vraagt om permanente aandacht.  

 

Ouderbeleid 

In Overvecht wordt al een aantal jaren gewerkt aan ouderbetrokkenheid. Er is in 2012 een raamplan 

geschreven waarbij de gelijkwaardige, wederkerige relatie tussen school en ouders wordt benadrukt. 

Ook wordt onderscheid gemaakt tussen ouderparticipatie en betrokkenheid. Op de meeste scholen 

wordt vooral ingezet op participatie van ouders, zoals de Ouderraad die zich inzet voor hand en span-

diensten in school of formele participatie via de medezeggenschap (MR). Inmiddels is op alle scholen 

het inzicht dat het vooral gaat om educatief partnerschap, waarbij het doel is ouders toe te rusten 

zodat zij hun kinderen kunnen ondersteunen bij hun brede ontwikkeling. Enkele scholen werken met 

een stuurgroep of klankbordgroep van ouders. Dit zal zich in de komende jaren verder ontwikkelen. 

Op de meeste scholen vinden regelmatig ouderinlopen plaats. Na een aantal jaren bemoeienis hierbij 

door de Brede School heeft het Kernteam besloten dat dit niet langer primair binnen het taakgebied 

van de Brede school valt en we het daarom bij de scholen zelf laten.  

Het afgelopen jaar is extra ingezet op het binden van ouders op (schooloverstijgend) wijkniveau. 

Streven daarbij is dat ouders eigen kennis en ervaring overdragen op andere ouders. De ervaring leert 

dat de school nog altijd de –vertrouwde- vindplaats is waar ouders met elkaar in contact komen en in 

gezamenlijkheid naar buiten treden. Dit proces gaat niet voor alle ouders even snel. Ouders die zijn 

opgeleid tot oudermediator oefenen hun vaardigheden in school, op het schoolplein en dan 

uiteindelijk, en eerst onder begeleiding, in de wijk. Dit proces vraagt veel tijd en energie.   

 

Didactisch partnerschap 

Voor scholen gaat het daarbij in eerste instantie om betrokkenheid bij de leerprestaties van de 

kinderen. Met name onderwijsondersteunend gedrag thuis stimuleren is van belang. Ouderkind-lessen 

zijn hier een voorbeeld van. Ouders komen in de klas, horen wat kinderen leren en krijgen tips voor 

ondersteuning thuis. Bij enkele scholen is daarmee ervaring opgedaan. Hoe scholen vorm geven aan 

didactisch partnerschap bepalen ze zelf. Schoolleiders wisselen ervaringen uit en delen zo kennis met 

elkaar. Het verhaal van de Joannes XXIII is terug te vinden in de brochure Samen rondom het kind; 

Educatief partnerschap; samenwerking ouders en professionals van de gemeente Utrecht. Ook de 

ervaringen van leerkracht Robin Kuijpers (De Schakel) met vadergroepen staat beschreven in deze 

brochure.  

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zorg-en-onderwijs/onderwijs/2018-02-educatief-

partnerschap.pdf 

 
  

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zorg-en-onderwijs/onderwijs/2018-02-educatief-partnerschap.pdf
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zorg-en-onderwijs/onderwijs/2018-02-educatief-partnerschap.pdf
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Pedagogisch partnerschap; Vreedzame school en wijk 

Een goed pedagogisch klimaat in de school, thuis en op straat, is het doel van de Vreedzame school 

en wijk. Ouders nog meer informeren en toerusten hun pedagogische rol te pakken die hierbij aansluit 

is een opgave voor de komende jaren. Tot nu toe werd hier aandacht in besteed door ouders te 

informeren over de Vreedzame school en vreedzame wijk, het aanbieden van workshops voor ouders 

(niet op alle scholen) en cursussen Vreedzaam schoolplein, waarmee de verbinding van school naar 

wijk wordt gemaakt doordat ouders verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor een veilig 

speelklimaat. Het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan het betrekken van ouders door met hen 

in gesprek te gaan over hun eigen wensen en mogelijkheden t.a.v. hun bijdrage aan de vreedzame 

school en wijkontwikkeling. Dit heeft de vorm van een stuurgroep c.q. klankbordgroep op verschillende 

scholen (de OBO-locaties, De Schakel, Marcusschool), ook komen er steeds meer vadergroepen.  

 

Talentontwikkeling en ouderbetrokkenheid 

Ouderbetrokkenheid bij de talentontwikkeling kenmerkte zich de afgelopen jaren vooral door het 

informeren van ouders over het belang van brede talentontwikkeling, hen informeren over het aanbod 

onder en na school en de relatie daarvan bij de kerndoelen van het onderwijs. Ook worden ouders 

altijd voor een ouder-kindles. Meestal is dit de 4
e
 of 5 les in de reeks. De ouder-kindles is bedoeld om 

ouders te laten kennis maken met de activiteit en samen met het kind aan iets te werken; een 

werkstuk bij beeldend, een circusact, schaken tegen je vader of moeder. We willen graag dat ouders 

ervaren wat kinderen meemaken. Zodat zij er thuis over door kunnen praten. En ouders zich op die 

manier bewust worden van de waarde van het ontdekken van je talenten. Vaak hebben activiteiten bij 

de laatste les een afsluiting waarbij ouders welkom zijn. Dat geldt specifiek voor activiteiten die 

toewerken naar een eindproduct; een optreden of expositie.  

Het succes en resultaat van het ouders betrekken bij activiteiten is wisselend en hangt af van 

meerdere factoren. Voor sommige aanbieders van activiteiten blijft het lastig om de ouder-kindles 

vorm en inhoud te geven, ook na extra aandacht in de vorm van een studiedag vorig jaar. Het is soms 

moeilijk om ouders, met name van bovenbouw-kinderen, te motiveren om te komen. Ook de kinderen 

zelf uit de hoogste groepen stellen niet altijd prijs op aanwezigheid van ouders. Vaak is het een vaste 

kern van ouders dat reageert op de uitnodiging voor de ouder-kindles. We ervaren wel dat de directe 

benadering helpt; ouders aanspreken, hen uit te nodigen om ook te komen, wijzen op plek en tijd, etc. 

Tijdrovend, maar het loont wel.  

De toeleiding vanuit het aanbod richting verenigingen blijft lastig, o.a. omdat ouders daarbij een 

bepalende rol spelen. Zij moeten die deelname immers financieren, kinderen halen en brengen etc. 

ook dit vergt een lange adem. Maar wel met stapvoets resultaat. Bij de MuziekRoute bijvoorbeeld is 

inmiddels een vaste kern van ouders die altijd mee gaat naar optredens van het ensemble of zelfs 

mee speelt, zoals de vader van een jongen die in het thuisland naar het conservatorium ging.  

Goede ervaring van aanbieders en scholen (schoolcontactpersonen, vakleerkrachten gymnastiek) 

worden beschreven in een brochure die in het najaar van 2018 zal verschijnen. Op die manier kan 

opgedane kennis worden verspreid en gedeeld.  

 

4.7 Communicatie 

 Zie ook criterium 7 

Communicatie is een blijvend punt van aandacht. We vinden het belangrijk dat diverse betrokkenen 

weten wat de Brede School inhoudt en wat de meerwaarde is voor kinderen, ouders en de wijk. De 

Brede school Overvecht heeft een communicatieplan, dat elke twee jaar wordt geëvalueerd en zo 

nodig bijgesteld. De volgende evaluatie is gepland voor najaar 2018. Dit plan is als bijlage 1 

toegevoegd.  

 

4.8 Top drie van sterkten en zwakten 

Uit de interne analyse zijn de drie belangrijkste sterkten en zwakten te formuleren. 

De Brede school is een instrument voor het stimuleren van samenwerking in de wijk. De verbinding 

vanuit school naar de wijk staat centraal. Er is daarom een nauwe relatie tussen de kansen en  

bedreigingen in de omgeving en de sterkten en zwakten in de eigen organisatie. 
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Sterkten:  

1) Er is een groot samenwerkingsverband dat als Kernteam al jarenlang, structureel bij elkaar komt. 

2) Er is openheid voor nog meer samenwerking en zoeken naar verbindingen in de wijk 

3) Kwaliteit van de uitvoering wordt op niveau gehouden door heldere keuzes te maken in wat je 

gezamenlijk aanpakt. Onze ervaring is dat hiermee uitstraling, effect en (financiële) middelen wordt 

gegenereerd. 

 

Zwakten:  

1) De omvang van het Kernteam (17 leden) is tegelijkertijd strekte en zwakte. We creëren massa, 

maar er is ook gelegenheid om ‘te duiken’.  

2) Ontwikkelingen en gebeurtenissen in de eigen school/organisatie gaan altijd voor, waardoor de 

Brede School -tijdelijk- geparkeerd wordt. Bijvoorbeeld in het geval er vacatures zijn en geen 

vervanging.  

3) Scholen en partnerorganisaties zijn soms congulega’s; zowel collega als concurrent. Dit kan een 

zwakte, maar ook een sterkte zijn, want het benadrukt de noodzaak om in gesprek te blijven.  
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Hoofdstuk 5 Inhoudelijke rapportage Subsidie combinatiefuncties en activiteiten 

talentontwikkeling Brede Schooljaar 2017-2018 

 

Naam en contactgegevens coördinator of aanspreekpunt voor organisatie talentontwikkeling 

Naam: Harmen van der Woude 

Emailadres: h.woude@bredeschoolovervecht.nl 

telefoon: 06-51843829 

 

In Overvecht worden activiteiten in carrouselvorm in drie periodes aangeboden, een voor de 

Kerstvakantie en twee blokken tussen januari en juni. Het aantal leerlingen dat heeft deelgenomen 

wordt per periode weergegeven. Voor de overzichtelijkheid zijn de aantallen van de verschillende 

scholen bij elkaar opgeteld.  

Om de activiteitencarrousel inzichtelijk te maken voor kinderen, ouders, leerkrachten en andere 

betrokkenen hebben we daarvan een poster laten maken. Deze is verspreid op alle scholen (en hangt 

zichtbaar voor ouder en kinderen bij de ingangen), maar hangt ook in het kantoor van Sport Utrecht en 

in de wachtruimte van JGZ in Overvecht. Op de poster is het aanbod van de Brede School per periode 

en per school zichtbaar, alsmede voor welke groep het bedoeld is. Het onderste stuk is gereserveerd 

voor clubs en verenigingen, met daarbij plaats, tijd en contactgegevens, om de toeleiding naar het 

aanbod in de wijk te vergemakkelijken.  

 

Activiteiten schooljaar 2017/2018:  

 

Naam activiteit talentontwikkeling Aantal 

deelnemers 

Groep/bouw Aantal 

bijeenkomsten 

Binnen-of 

buitenschools 

 Zang en bewegen. 

 

 

Judo 

Beeldende vorming 

Theater 

Circus 

Schaken 

 

 

MusicalTheater (begeleiding bij de 

eindmusical van groep 8)  

Media 

Aanbod sport (uitgevoerd door Sport 

Utrecht); voetbal, dans, korfbal, 

taekwondo, atletiek, worstelen. 

Zie 

bijgaande 

overzichten 

1 en 2 

 

 

3 en 4 

3, 4, 5 en 6 

5 en 6 

3, 4, 5 en 6 

Groep 6 

(groep 7 voor 

St Maarten)  

Groep 8 

 

7 en 8 

Groepen 3 t/m 

8 

33 groepen x 

9  lessen . 

 

Voor alle 

activiteiten:  

5 lessen op 

elke school en 

daarna 5 

vervolglessen 

per cluster, 

voor kinderen 

die verder 

willen 

Binnen 

schools 

 

Onder of 

buiten schools 

(naar keuze 

van de school)  

 

 

Onderstaande overzichten betreffen de lessen die zijn gegeven in de drie periodes uit het schooljaar 

2017-2018. Bij de onderschoolse lessen en introductielessen is het aantal kinderen per klas niet altijd 

bekend. Weten we dit niet, dan gaan we uit van een gemiddeld aantal kinderen per klas van 20.  

 

 Activiteiten carrousel periode 1: 11 sept.2017  t/m 2 dec.2017 

 Eerste 5 lessen  
 

5 vervolg 

lessen binnen 

cluster 

Naar club of 

vereniging  

Warmmaakles Onder schools Na schooltijd   

Zang en  180   nvt 



32 
 

bewegen 

Beeldende 

vorming 

128 18 25 18  

Theater 127 20 22 12  

Circus 81 21 23 11  

media  90 23   

Judo 45 137 16 36  

Voetbal  110 16 3  

Korfbal  947    

Taekwon-do  120    

Dans       

Atletiek   160   2 

Worstelen   100    

schaken Gestart vanaf periode 2 

 

 Activiteiten carrousel periode 2: 13 jan.2018  t/m 1 april 2018 

 Eerste 5 lessen  
 

5 vervolg 

lessen binnen 

cluster 

Naar club of 

vereniging  

Warmmaakles Onder schools Na schooltijd   

Zang en 

bewegen 

 242   nvt 

Beeldende 

vorming 

111 71 17   

Theater 125 72 17 29  

Circus  152  27  

media  21 20   

Judo 133 155 30 39 6 

Voetbal 164    4 

Korfbal  534 25   

Taekwon-do  140    

Dans  180   31 23 

Atletiek   340    

Worstelen  Geen lessen wegens ziekte docent  

schaken 120 167 24 23 Schooljaar 

2018-2019 
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 Activiteiten carrousel periode 3: 16 april 2018  t/m 1 juli 2018 

 Eerste 5 lessen  
 

5 vervolg 

lessen binnen 

cluster 

Naar club of 

vereniging  

Warmmaakles Onder schools Na schooltijd   

Zang en 

bewegen 

    nvt 

Beeldende 

vorming 

105 20 18 8  

Theater      

Circus 125 52 14   

Musical-

begeleiding 

 204    

media  21 10   

Judo 220 73 8 14  

Voetbal 123     

Korfbal  335    

Taekwon-do  100   2 

Dans       

Atletiek   270    

Worstelen   100    

schaken 85 84 22 40 Vanaf 2018-

2019 

 

Van de meeste activiteiten uit periode 3 is nog niet bekend wat de doorstroming naar een club of 

vereniging is. Kinderen kunnen zich hiervoor na de zomervakantie ook nog opgeven.  

Activiteiten ouderbetrokkenheid binnen 

talentontwikkeling 

Aantal deelnemers (ouders en/of 

professionals) 

Ouder-kindlessen:  

Er hebben tijdens het activiteitenaanbod in de 

carrousel lessen voor ouders plaatsgevonden. De 

bedoeling van deze lessen gaat verder dan een 

mee-kijkles. Tijdens de ouder-kindlessen ervaren 

ouders wat de kinderen meemaken, zodat ze er thuis 

met elkaar over kunnen praten. De ouder-kindlessen 

ook bedoeld als toeleiding naar een club. Daarnaast 

hebben veel activiteiten nog een afsluiting aan het 

einde. Afhankelijk van de activiteit worden ouders 

daarbij ook uitgenodigd om actief mee te doen.  

De deelname door ouders is heel wisselend; 

het hangt af van het tijdstip op de dag 

(midden op de dag is voor werkende ouders 

lastig), de school, de wijze waarop ouders 

zijn uitgenodigd 9hoe directer zij worden 

aangesproken, hoe hoger de opkomst) en de 

leeftijd van de kinderen; bij de jongste 

kinderen komen vaak meer ouders.  

Gemiddeld zijn 5 ouders, meestal moeders, 

aanwezig bij de ouder-kindlesen en de 

afsluitende lessen.   

In de evaluatie over de activiteiten van TO dit 

schooljaar is aan scholen (schoolleiders en 

schoolcontactpersonen TO) gevraagd naar de wijze 

Evaluatie van de betrokkenheid van ouders, 

volgens de scholen: Helaas weinig 

betrokkenheid, vaak dezelfde ouders bij 
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en mate waarop ouders betrokken worden. Dit blijft 

een lastig punt. Terugkerend punt van gesprek is wie 

hiervoor verantwoordelijk is; de school of de 

aanbieder.  

ouder-kindlessen. Het blijft vaak bij een kijk-

les. Scholen hebben vaak geen zicht op de 

wijze waarop ouders uitgenodigd en 

geënthousiasmeerd worden. Naarmate 

kinderen ouder worden neemt de 

betrokkenheid van ouders bij de lessen TO 

af. Aanbieder en leerkracht zouden daar 

samen wat meer aan kunnen trekken.  

Aan het einde van het schooljaar is op 25 juni het 

aanbod van activiteiten i.k.v. talentontwikkeling 

geëvalueerd. Hierbij is de betrokkenheid van ouders 

ook aan bod gekomen. Bij deze evaluatie waren 

aanbieders van activiteiten, schoolcontactpersonen, 

gymdocenten en enkele schoolleiders aanwezig.  

Relevante delen uit het verslag van de 

eindevaluatie talentontwikkeling 2017-2018 

op 25 juni 2018 is toegevoegd aan dit 

hoofdstuk  

Ouders betrekken bij talentontwikkeling: we hebben 

de inzet van de afgelopen jaren gecontinueerd, dat 

wil zeggen veel aandacht voor ouder-kindlessen en 

tijdens evaluaties met aanbieders in gesprek over de 

wijze waarop dat het beste vorm kan krijgen. Nieuw 

dit jaar is de nauwe afstemming tussen 

vakleerkrachten en cf-ers sport. Zij zijn twee keer bij 

elkaar gekomen en de vakleerkrachten zijn 

uitgenodigd voor de eindevaluatie talentontwikkeling 

op 25 juni. Doordat zij elkaar weten te vinden, is er 

ook veel communicatie met en over kinderen. Wij 

waren onder de indruk van het voorbeeld van een cf-

er voetbal die in het weekend aan de gymleerkracht 

appt dat een kind van zijn school het zo goed heeft 

gedaan in de wedstrijd. Hierdoor kan de 

gymleerkracht op maandag een compliment maken 

aan het kind en zijn ouders! De boodschap is: wij 

werken gezamenlijk aan jouw talenten.  

Er zijn meer van dit soort voorbeelden. 

Daarom hebben we besloten een boekje met 

good practices rondom het betrekken van 

ouders bij activiteiten te laten maken. Dit 

boekje kan dien als voorbeeld en inspiratie 

voor anderen. Dit boekje zal in het najaar van 

2018 verschijnen en is bedoeld voor 

aanbieders en (brede) scholen.  

 

Activiteiten versterken pedagogische visie  Aantal deelnemers (ouders en/of 

professionals) 

De pedagogische visie wordt door Vreedzaam 

versterkt omdat alle uitvoerders op de zelfde wijze 

met kinderen werken. Ook wordt positief ervaren bij 

de aanbieders dat zij voor langere tijd in de wijk 

werken en een lange periode, vaak een jaar, op een 

school werken. De kracht van binding en herkenning 

wordt tijdens de evaluatie benoemd. 

Alle aanbieders hebben de cursus 

vreedzaam gevolgd. De nascholing van 

aanbieders en leerkrachten zou meer 

aandacht kunnen krijgen, dit gebeurt niet 

altijd even secuur.   

Het Afsprakenboek, waarin alle zaken staan die 

relevant zijn om te bespreken tussen aanbieder en 

school vraagt op welke wijze de activiteiten bijdragen 

aan de pedagogische wijze.  

De bedoeling is dat het Afsprakenboek altijd 

wordt doorgenomen. In de praktijk schiet dit 

er helaas nog wel eens (gedeeltelijk) bij in.  

De pedagogische visie en onderlinge afstemming is 

ook onderwerp van gesprek bij evaluaties (‘waarom 

doen we wat we doen?’, ‘bereiken we op deze 

manier wat we voorstaan?’), waarbij zowel scholen 

als aanbieders aanwezig zijn.  

Er zijn drie bijeenkomsten voor scholen en 

aanbieders geweest; een startbijeenkomst 

aan het begin van het schooljaar, een 

tussentijdse  evaluatie (10 januari) en een 

eindevaluatie (25 juni). Daarnaast was er nog 

een overleg tussen cf-ers sport en 

gymleerkrachten in december 2017, waarin 

zij ervaringen hebben uitgewisseld.   
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Zijn er afwijkingen van het ingediende activiteitenprogramma 2017 - 2018? Zo ja, welke zijn dit en hoe 

is er bijgestuurd? 

Er zijn bij activiteiten van talentontwikkeling geen afwijkingen geweest. Wel hebben we vanaf de 2
e
 

periode een nieuwe activiteit toegevoegd, te weten schoolschaken voor groep 5 en 6 (en groep 7 

voor de St Maartenschool). Dit op verzoek van de schoolleiders en mogelijk geworden na de 

Bedrijvendag bij Berenschot., waar nieuwe initiatieven gepresenteerd konden worden. Samen met 

andere Brede scholen hebben we toen een aanmoedigingsprijs gewonnen, die later is aangevuld 

door de gemeente Utrecht. Na een financiële tegemoetkoming vanuit de Versnelling was het 

mogelijk om 160 (!) schaaksets in kisten aan te schaffen en schaken op de scholen op te nemen in 

de carrousel.  

 

Zijn er afwijkingen voor wat betreft het aantal verwachte deelnemers? 

Nee, geen afwijkingen. Schaken bleek een groot succes, waarvoor zich op een aantal scholen meer 

kinderen opgaven dan er plaatsen beschikbaar waren. Een enkele school heeft lessen aan extra 

groepen uit eigen middelen betaald.  

 

Zijn er afwijkingen of veranderingen in de organisatie of de inzet van de coördinator of coördinatoren? 

Nee, er hebben zich geen veranderingen voorgedaan  

 

Wat is het grootste succes geweest? 

Dat een aanzienlijk deel van de kinderen uit Overvecht heeft deelgenomen aan activiteiten, die ook 

dit jaar weer in carrouselvorm zijn aangeboden. En de nog steeds groeiende bekendheid van de 

MuziekRoute; steeds meer ouders bezoeken de optredens en voor kinderen is de MuziekRoute op 

school iets geworden dat ‘er gewoon bij hoort’. De optredens van het Ensemble worden steeds 

professioneler en de naschoolse lessen bereiken steeds meer kinderen.  

Ook de introductie van schaken op alle scholen is een succes te noemen. Dit heeft geresulteerd in 

de oprichting van een dependance van schaakclub Oud Zuylen in Overvecht, die in september 2018 

van start gaat aan de Bantoedreef (OBO de Gagel/Mattheusschool).  

 

Zijn er knelpunten? 

Nee, in de uitvoering van het werk zijn geen knelpunten.  

De nieuwe werkwijze in de activiteitencarrousel vraagt om de nodige aandacht. Deelname aan de 

vervolglessen in een cluster blijkt soms een brug te ver voor kinderen en ouders. Ondanks 

enthousiasme melden zij zich toch niet aan voor deze lessen. We houden dit het volgend jaar 

nauwlettend in de gaten en treffen zo nodig maatregelen.    

 

Verloopt de besteding van de budgeten volgens plan? Zo nee, geef hier een toelichting op. 

Ja, de besteding is volgens plan verlopen. Door extra financiering voor schaken (gemeente Utrecht, 

Berenschot, aangevuld met een bedrag uit de Versnelling) was er de mogelijkheid om schaken te 

introduceren in de carrousel.  
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Evaluatie Talentontwikkeling schooljaar 2017-2018  
 

Verslag bijeenkomst eindevaluatie Talentontwikkeling maandag 25 juni 2018 

 

1. Presentatie Mad Science, de nieuwe aanbieder van techniek 

In het nieuwe schooljaar wordt, op verzoek van de scholen, wetenschap en techniek toegevoegd aan 

de carrousel. We hebben gekozen voor Mad Science. Zij komen zich vandaag voorstellen en starten 

met een presentatie van een les (hoe werkt een vulkaan?) Professor JoJo licht de werking toe en 

vertelt wat een vulkaan doet. Dit is een van de vele workshops van Mad Science, die aan te passen 

zijn aan de leeftijd en doelgroep (onder of school, na schooltijd, voor een hele groep etc). De scholen 

kunnen kiezen wat ze graag als workshop willen. Zie ook het boekje dat Meanne Boere uitdeelt en de 

website, met een overzicht van workshops per groep. http://onderwijs.mad-science.nl/lessen/ 

Er zijn vanuit de Brede School voor elke school in de carrousel 6 lessen beschikbaar voor groep 7/8 

(dat was een keuze van het Kernteam). Die zijn al ingedeeld naar periode. In overleg met de school is 

het aanbod meer op maat af te stemmen. Techniek start na de zomer in periode 1 in cluster noord. Zie 

verder het overzicht.  

 

2. Terugkijken op het afgelopen jaar, met een powerpoint 

Middels een powerpoint-presentatie komt het verslag van de vorige bijeenkomst (tussentijde evaluatie, 

10 januari 2018) aan de orde. We kijken wat toen geconstateerde knelpunten waren en welke 

oplossingen daarvoor werden aangedragen. In hoeverre zijn de oplossing zijn uitgevoerd en wat dat 

heeft opgeleverd?  

De reacties op de powerpoint en het gesprek met elkaar: Scholen hebben van een aantal activiteiten 

laten weten wat ze ervan vonden. Echter niet alle activiteiten komen aan bod. Tip voor een volgende 

keer; benoem alle activiteiten en vraag per activiteit hoe het gewaardeerd werd. Dan ontstaat een 

compleet beeld.  

Buitenactiviteit als tuinieren; bestaat al in het aanbod van Utrecht Natuurlijk en Siberia. Scholen 

kunnen daaraan op eigen initiatief deelnemen. Vooralsnog niet opnemen in de carrousel.  

Filosoferen? Is daar belangstelling voor? Ja, twee scholen die workshop bij de studiedag hebben 

gevolgd zouden dit wel willen. Maar dan liever een workshop voor leerkrachten dan voor kinderen. 

Want dan kunnen leerkrachten de les nog bijsturen. De kans dat een externe iets oprakelt is (te) groot. 

Mogelijk kan het budget uit de Versnelling dat was bedoeld voor de pilot Verteltheater hiervoor worden 

ingezet. We zullen dit ook voorleggen aan het Kernteam.  

 

De carrousel nieuwe stijl heeft nu een jaar gedraaid. Hoe is 5 lessen op elke school en vijf 

vervolglessen op een school binnen het cluster bevallen? Ervaringen zijn wisselend.  

De manier van contact leggen tussen school en aanbieder verschilt per school. Het is goed om vast te 

leggen wat per school de gewenste manier is. Als ieder dat aan Derk laat weten, neemt die het mee in 

het overzicht met contactpersonen. Een tip uit de zaal; welke manier je ook kiest, het is wel handig om 

per mail te bevestigen, met een cc naar alle betrokkenen.  

Het blijkt lastig om de lijnen kort te houden, bijvoorbeeld sportaanbod; aanbieder bespreekt met 

gymvakkracht, maar weet de TO-coördinator er dan ook van? Of vice versa. Als de vakleerkracht gym 

afspraken maakt met de aanbieder, moet de TO-coördinator daarvan ook op de hoogte zijn.  

St Maarten geeft een voorbeeld hoe het goed werkt: coördinator regelt de grote lijnen en draagt het 

dan over aan de docenten. Die spreken de details af met de aanbieder. TO coördinatoren worden in 

alle cc’s meegenomen. Michelle (De Schakel); het heeft heel erg te maken met het lijntje kort houden. 

Het liefst een mail met de vraag: kunnen we afspraak maken? Daarna kan het per mail of telefonisch.  

Verwachtingenmanagement: 

Het is belangrijk dat aanbieder en school met elkaar de verwachtingen en doelstellingen uitspreken. 

Gaat het om “kennismaken met” of liggen de verwachtingen hoger, dat – in het geval van schaken 

bijvoorbeeld- een school zich uitspreekt schaakschool te worden? Deze twee liggen ver uit elkaar. 

Harmen merkt op dat de opdracht van de gemeente aan de Brede School is: kennismaken met.  

http://onderwijs.mad-science.nl/lessen/
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De MuziekRoute is gebaseerd op verdieping. Dat is de lange adem en een bewuste keus. Dat heeft 

daarom een andere insteek dan (slechts) 5 lessen en 5 vervolglessen voor wie dat wil.  

 

Afsprakenboek is een handvat, als je het doorloopt is alles geregeld en besproken. Aan het begin van 

het jaar contact leggen, elkaars telefoonnummer opslaan etc. dan weet je elkaar ook te vinden als 

aanbieder in de file staat o.i.d.  

 

Kinderen blijken zich niet op te geven voor activiteiten op een andere school, zelfs niet als het in 

hetzelfde gebouw is. In sommige clusters sluiten eindtijden onvoldoende op elkaar aan. Het komt ook 

voor dat kinderen te vroeg op het schoolplein van de ontvangende school staan. Wie is dan 

verantwoordelijk?  

Wat te doen met onderaanmeldingen op een andere school? Ook hier geldt dat lange adem denken 

wij. Mira Media heeft een app-groep met ouders. Dan worden ouders aangespoord om naar de 

vervolglessen op een andere plek te gaan. Dat helpt wel. Ook PM-dance (nu niet aanwezig) werkt zo.     

Het kan ook zijn dat vervolglessen op een andere school te vrijblijvend en te gratis is. Ouders 

begrijpen niet dat je nog verder kan op een andere school. Misschien nemen ze het niet serieus. Er is 

namelijk wel een goede doorstroom naar bijvoorbeeld de club van Taekwon-do van kinderen die na de 

eerste 5 lessen door willen gaan direct naar de club en niet naar een andere school. Mogelijk kunnen 

de 1
e
 vijf lessen op de club gratis zijn voor nieuwe ouders. Dat zou ze wellicht ook over de streep 

halen. Taekwon-do heeft daar goede ervaringen mee.  

Er is ook winst halen bij ouders, het zijn vaak ouders die zeggen ‘mijn kind gaat niet naar een andere 

school’. Zij vrezen het onbekende, niet weten wat er speelt en wat voor kinderen er daar zijn. Dus ga 

met ouders in gesprek en leg het ze uit.  

 

Conclusie 

We werken in elk geval nog de 1
e
 periode van het nieuwe schooljaar volgens deze opzet. Mocht het 

echt niet werken, dan is 6 of 7 lessen op elke school een optie. Echter, dan stappen we af van de 

droom waarin kinderen in de vreedzame wijk letterlijk elkaars terrein betreden. Dat is toch ook wel 

heel jammer.  

 

3. Digitaal inschrijven voor Brede school-activiteiten 

De website van alle brede scholen wordt vernieuwd. Het beheer wordt eenvoudiger (voor ons) en 

digitaal inschrijven wordt aangepast zodat dat voor alle Brede scholen mogelijk is. Voor een 

voorbeeld, kijk alvast op de website van Brede School Waterwin: 

https://bredeschoolutrecht.nl/waterwin/activiteiten/ 

Als wij ook digitaal gaan inschrijven, dan is dat voor de 5 vervolglessen. In dat geval beheren wij de in 

inschrijvingen en krijgen zowel scholen als aanbieders een Excel uitdraai van de deelnemende 

kinderen met informatie over telefoonnummers, school etc. In Overvecht hebben we ervoor gekozen 

dat activiteiten vooralsnog gratis worden aangeboden. Het blokje bankgegevens in het 

inschrijfformulier blijft dan leeg.  

 

  

https://bredeschoolutrecht.nl/waterwin/activiteiten/
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Evaluatie vreedzame wijk schooljaar 2017-2018, resultaat van de Monitoring 

 

In het kader van de Versnelling heeft in 2017 een monitoring van de voortgang van de vreedzame wijk 

plaatsgevonden. Bij deze de aanleiding en een korte weergave van de resultaten:  

 

Aanleiding 

Binnen de alliantie Opgroeien en opvoeden in de Versnelling Overvecht hebben we als Brede School 

opgemerkt dat er veel gebeurd (is) op het gebied van Vreedzaam, maar dat er nu behoefte is om stil 

te staan bij  waar we met elkaar staan als het gaat om implementatie en borging bij de verschillende 

vreedzame scholen, organisaties en de wijk als geheel. Het belang hiervan wordt gedeeld door de 

organisaties die deelnemen aan de alliantie. Dit zijn naast de Brede school Overvecht, JGZ, stichting 

JoU, Spelenderwijs, Wijk en Co  en al Amal. Hiermee is de alliantie opdrachtgever voor de Brede 

school die opdrachtnemer is.  

 

Uitvoering en opdrachtomschrijving:  

Opdrachtnemer is de Brede school. Trekker van het project is de coördinator Vreedzame wijk; Petra 

Jongerius. Zij voert samen met Klare Stock (Wijk &co) de opdracht uit. Zij werken samen met 

studenten van de Hoge School Utrecht en studenten van de Universiteit Utrecht.  

Uitvoeren van een onderzoek naar de stand van zaken m.b.t de Vreedzame wijk Overvecht. 

Hierbij wordt met name onderzocht  in hoeverre het gedachtegoed en pedagogische handelen is 

geïmplementeerd en geborgd bij Vreedzame organisaties, ouders en kinderen. Het gaat daarbij om 

het toepassen van kennis en vaardigheden binnen de context van de eigen school, organisatie en/of  

opdracht. Maar vooral om de verbinding op wijkniveau waarbij kinderen, ouders en professionals 

samen willen bijdragen aan een positief pedagogisch Vreedzaam wijkklimaat. Het onderzoek moet  

conclusies en aanbevelingen opleveren voor een volgende stap in de Vreedzame wijk ontwikkeling.  

 

Aanbevelingen t.a.v. Vreedzame scholen en organisaties   

Bij invoering van het programma Vreedzame school en wijk is de afspraak gemaakt dat na een 

invoeringstraject de school of organisatie zelf verantwoordelijk is voor de borging en implementatie 

van het Vreedzame gedachtengoed. De vertaling van de Vreedzame uitgangspunten, namelijk: zorg 

dragen voor een positieve sociale gemeenschap; het voorkomen en oplossen van conflicten; omgaan 

met (scherpe) verschillen waaronder culturele diversiteit en het stimuleren van eigenaarschap worden 

door de organisaties zelf vertaald in een programma richting kinderen, ouders en wijkbewoners waar 

de betreffende organisatie voor werkt. Tevens krijgen deze uitgangspunten ook een vertaling in de 

organisatie cultuur en de omgang met elkaar.  

De aanbeveling aan scholen en organisaties is om in de eigen werkplannen een hoofdstuk 

Vreedzaam op te nemen. Het gebruiken van het zelf-evaluatie instrument zoals dat ontwikkeld is door 

stichting Vreedzaam kan behulpzaam zijn bij het monitoren van de kwaliteit en borging van 

Vreedzaam. Het opstellen van een jaarplan Vreedzaam en instellen van een werkgroep Vreedzaam 

die de uitvoering hiervan samen met de leidinggevende bewaakt, biedt hiervoor structuur. 

 

Zichtbaarheid Vreedzame wijk  

Tijdens het onderzoek kwam aandacht voor zichtbaarheid met regelmaat ter sprake. Wat doen we met 

elkaar om de Vreedzame wijk te stimuleren en onder de aandacht te brengen?  

Aanbeveling is om een jaarprogramma Vreedzame wijk te maken en breed te communiceren in de 

wijk zowel online als offline. De website van de Brede school kan hiervoor worden benut. Daarnaast 

zou elke organisatie via eigen communicatiemiddelen de verbondenheid met de Vreedzame wijk 

zichtbaar kunnen maken. De activiteiten in de jaarkalender hebben een wijkoverstijgend karakter en 

dragen bij aan de Vreedzame wijk ontwikkeling.  

Actie: maken van een jaarprogramma voor de wijk. In de jaarkalender worden activiteiten voor ouders, 

kinderen en professionals opgenomen. Aanbevelingen uit het onderzoek zullen in 2018 in het kader 

van de Versnelling worden uitgevoerd.  
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Overige relevante zaken uit het schooljaar 2017-2018  

 

Nieuwe ontwikkelingen 

 Leerlijn Sportief Vermogen  

Het afgelopen jaar heeft de Brede School Overvecht, samen met de Brede Scholen Hoograven, 

Ondiep en Zuilen, meegedaan met het pilotproject Leerlijn Sportief Vermogen.  

 

Aanleiding 

In 2016 is een pilot Leerlijn Sportief Vermogen gestart in de wijken Overvecht, Noordwesten Zuid. De 

opgedane ervaringen werden met elkaar gedeeld in het projectteamoverleg. Op 8 februari 2017 is de 

Leerlijn Sportief Vermogen stadsbreed gepresenteerd aan vertegenwoordigers uit het primair en 

voortgezet onderwijs, sportaanbieders, wijkwelzijnswerk en aan combinatiefunctionarissen. Hierbij 

werd de leerlijn als instrumentarium van de Vreedzame methode neergezet. Alle aanwezigen waren 

onverdeeld enthousiast over de kansen en handvatten die de LSV biedt om én beter vat te krijgen op 

de sportieve wensen van de kinderen én richting te geven aan de samenwerking tussen professionals 

en vrijwilligers rondom het kind.  

 

Doelstelling 

De Leerlijn Sportief Vermogen heeft als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen 

tot competente burgers. Sport biedt bijzondere kansen aan kinderen om zich te ontwikkelen. Deze 

ontwikkeling kan bewerkstelligd worden door de inhoudelijke bijdrage van de sport (tijdens de gymles, 

in de wijk en bij de sportvereniging) aan de ontwikkeling van kinderen tot competente burgers af te 

stemmen. De leerlijn is een leidraad voor het handelen van professionals bij de ondersteuning van 

kinderen in beweegsituaties. 

Een ander belangrijk doel van de leerlijn Sportief Vermogen is middels het uitbouwen van een sport 

pedagogisch netwerk zorg dragen voor beter contact tussen de verschillende partijen die te maken 

hebben met sport en bewegen in Utrecht, zoals de scholen, Sport Utrecht, en de gemeente Utrecht.  

 

Werkwijze 

Tot nog toe is gekozen voor het ‘organisch laten groeien’ van de leerlijn in de verschillende wijken. Er 

is met partners uit de wijk gepraat over de inhoud ervan maar zonder te werken met een vastomlijnd 

plan. Door ervaringen uit de pilotwijken met elkaar uit te wisselen zou het besef moeten ontstaan dat 

sport en beweegactiviteiten kunnen bijdragen aan het realiseren van de algemene onderwijs-

doelstellingen als er gewerkt wordt met een gemeenschappelijke leerlijn. In het projectteam is 

gedurende het afgelopen jaar vastgesteld dat de mate van betrokkenheid van scholen, sport-

aanbieders en andere betrokkenen bepalend is voor het slagen van de implementatie van de leerlijn.  

Na de organische aanpak is nu in gezamenlijkheid besloten dat het tijd is voor een planmatige 

aanpak. Het geeft meer duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden van de betrokken 

professionals en meer richting aan hun handelen. Het vergroot de kans om ook in de niet pilotwijken 

de leerlijn structureel bij betrokken organisaties op de agenda te krijgen. In dit plan van aanpak kiest 

de projectgroep voor een pragmatische, wijkgerichte aanpak. Met deze is het mogelijk een vertaalslag 

naar elke wijk te maken, daarbij kijkend naar de specifieke kenmerken van elke wijk. 

 

Resultaten  

- Er is een op maat gemaakt actieplan voor de wijk Overvecht.  

- Met de sportaanbieders in de wijk die met een cf-functie in de wijk werken is tijdens de 

overleggen regelmatig op inhoud gesproken over de doelstelling van de sportieve leerlijn en 

hoe deze pedagogische slag er in de praktijk uitziet.  

- Het resultaat is dat tijdens de bijeenkomsten er een uitwisseling is van voorbeelden die de 

leerlijn verduidelijken en de pedagogische kwaliteitsslag tot een manier van werken maakt. 

- De uitwisseling op het gebied van les geven en volgen van kinderen door de vakdocenten 

gymnastiek en de sportaanbieders is door de Brede School Overvecht gepland.  
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- De Brede School coördinator TO sluit aan bij de wijksportteam bijeenkomsten om de sportieve 

leerlijn op de agenda te houden en inhoudelijke input te verzorgen. 

- Er zijn gesprekken met een van de vakdocenten om de verbinding tussen onderwijs en 

buitenschools sportaanbod te begeleiden op didactisch en pedagogisch vlak. Het doel is tot 

een gezamenlijk leerplan te komen van de Leerlijn Sportief Vermogen die aansluit bij het 

vakleerplan van de lo-docent. 

- Er is gesproken welke ontwikkelkansen het sportaanbod met de sportieve leerlijn biedt naast 

de leerlijn Vreedzaam. 

 

 Studiedag Brede School Overvecht 22 mei 2018 

Leden van het Kernteam zijn goed op de hoogte van doel(stelling), missie en visie van de Brede 

School, maar in hoeverre geldt dat ook voor medewerkers? Om de Brede School meer bekendheid te 

geven is in het voorjaar van 2017 door het Kernteam besloten om een studiedag voor alle 

medewerkers te organiseren. Als datum daarvoor werd gekozen dinsdag 22 mei 2018, de dag na 

Pinksteren. Op die dag zouden alle scholen en Peutercentra gesloten zijn.  

Doelstelling van de studiedag is: bekendheid met de Brede School vergroten. We hebben gekozen 

voor het motto “Ik, jij, wij zijn de Brede School. Wij horen bij elkaar.”. De boodschap is dat we willen 

overdragen wat een Brede School is. En dat we werken met drie pijlers: talentontwikkeling, 

vreedzaam en ouderbetrokkenheid. Kernwoorden van de studiedag zijn: kennisoverdracht, 

rolmodellen, ervaren, interactief programma, van elkaar leren. Het beoogde resultaat van de dag; wat 

zijn de opbrengsten? 

1. Dat de aanwezigen weten waarom we dit doen met z’n allen 

2. Dat zij weten wat ze bij kunnen dragen en dat hun aandeel belangrijk is 

3. Dat zij ergens deel van uitmaken. Aan het einde van de dag is het gevoel: “Ik ben de Brede 

school, ik maak deel uit van deze gemeenschap. Wij werken er samen aan.” 

 

Genodigden zijn medewerkers van Kernteampartners die direct en langdurig betrokken zijn bij de 

Brede school en (een van de) drie pijlers. Ook zij die die dag niet werken. Voorts geïnteresseerde 

schoolbesturen, beleidsmedewerkers en medewerkers van het Wijkbureau Overvecht.  

De studiedag is goed verlopen, er waren ongeveer 250 mensen aanwezig. Naast twee workshop-

rondes met in totaal 19 workshops waren er diverse sprekers (Micha de Winter, David Kranenburg, 

Coen Witteveen). De dag werd geopend door Rinda den Besten, voorzitter van de PO-raad. Het 

evaluatieverslag is als bijlage 3 toegevoegd.  
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De aankondiging van de studiedag: 
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Hoofdstuk 6 Meerjarenbeleidsplan Brede School Activiteitenplan schooljaar 2018-2019   
 
Inzet combinatiefuncties en activiteiten talentontwikkeling Brede Scholen  
 
Talentontwikkeling  
Geef (globaal) aan welke activiteiten gericht op talentontwikkeling zullen worden aangeboden, voor 
welke groep, in welke periode (blokken) en hoeveel leerlingen kunnen deelnemen 

 

In schooljaar 2018-2019 worden drie blokken van activiteiten op alle 12 basisscholen die deel 

uitmaken van de Brede School geboden, het gaat om de volgende activiteiten: circus, theater, 

schaken, judo, voetbal, taekwon-do, worstelen, korfbal, dans, media, musicalbegeleiding voor groep 

8 en zang en bewegen voor kleuters. Nieuw in dit schooljaar is techniek en wetenschap. Deze keuze 

van de activiteiten wordt gemaakt door het Kernteam.  

De activiteiten worden in carrousel-vorm aangeboden. Dat betekent dat de activiteiten van plaats 

rouleren, verdeeld over vier clusters met elk drie scholen. Binnen elk cluster liggen nog andere 

relevante ontmoetingsplekken. Deze ontmoetingsplekken worden ook ingezet voor het bieden van 

activiteiten.  

 

Indeling in clusters:  

Cluster  Scholen  Overige accommodaties:  

Cluster Noord OBO Klopvaart/Johannesschool  

De Schakel  

Buurthuis De Boog  

Cluster Oost Joannes XXIII 

OBO Watertoren 

St Maarten 

De Dreef (buurthuis & sportpark)   

 

Cluster Zuid OBO Spoorzicht/Cleophas  

Op Dreef 

 

Buurthuis De Jager  

Sportpark Loevenhoutsedijk 

Cluster West Marcusschool  

OBO De Gagel/Mattheus 

  

Stefanus cultuurhuis 

Vechtzoom sportpark 

Atletiek (Cantina) 

 

Afhankelijk van de activiteit en de wijze van aanbieden (onder of na schooltijd) kunnen ten minste 12 

tot 15 kinderen (in een naschools aanbod) tot een hele klas (onder schooltijd) deelnemen. Scholen 

zijn vrij om te bepalen of ze de activiteit onder of naschooltijd willen bieden. Het overzicht van de 

activiteiten per groep naar periode is bijgevoegd.  

In de loop van het schooljaar wordt het voor ouders mogelijk om kinderen digitaal aan te melden voor 

de vervolglessen. Daarmee komen we tegemoet aan een deel van de huidige bezwaren ‘wie is (c.q. 

voelt zich) verantwoordelijk voor het uitdelen en innen van inschrijfformulieren?  

 

De activiteiten blijven (voorlopig) gratis, i.t.t. de andere wijken/Brede scholen in de stad. Dit jaar zal 

talentontwikkeling voor het tweede jaar op een iets andere wijze worden geboden: na de vijf lessen 

op elke school (waaronder de introductie- of warmmaakles en een ouder-kindles, meestal de 4
e
 les 

uit de reeks) volgen vijf vervolglessen op een school binnen het cluster. Kinderen van drie scholen 

komen dan dus bij elkaar voor de vervolglessen. Dit is te beschouwen als vorm van bezuiniging; er 

zijn minder lessen door aanbieders nodig om toch alle kinderen te bereiken.  

Deze manier blijkt ook nadelen met zich mee te brengen.
6
 De afspraak is nu dat we einde 2018 

bekijken of er in periode 2 en 3 van het schooljaar wellicht wijzigingen zullen zijn. In november 2018 

kijkt het Kernteam daarnaar. Eventuele aanpassingen in deze werkwijze zullen worden besproken 

met aanbieders en schoolcontactpersonen in het tussentijds overleg in januari 2019. 

 

                                            
6 Zie hoofdstuk 5; Verslag eindevaluatie talentontwikkeling 25 juni 2018 
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Indeling van activiteiten per cluster, naar groep en periode:  

 

 
 

Worden er kennismakingslessen aangeboden onder schooltijd? 

 

Ja, de kennismakingslessen zijn onder schooltijd bij alle scholen.  

 
Ouderbetrokkenheid 
Geef aan welke activiteiten - gericht op het versterken van ouderbetrokkenheid en partnerschap met 
ouders - zullen worden georganiseerd. Hoe is de verbinding met het ouderbeleid van de scholen 
gelegd? 

 

Ouders betrekken bij talentontwikkeling: we hebben de inzet van de afgelopen jaren gecontinueerd, 

dat wil zeggen veel aandacht voor ouder-kindlessen en tijdens evaluaties met aanbieders in gesprek 

over de wijze waarop dat het beste vorm kan krijgen. Nieuw dit jaar is de nauwe afstemming tussen 

gymleerkrachten en cf-ers sport. Zij  zijn twee keer bij elkaar gekomen en de gymleerkrachten zijn 

uitgenodigd voor de eindevaluatie talentontwikkeling op 25 juni. Doordat zij elkaar weten te vinden, is 

er ook veel communicatie met en over kinderen. In het najaar van 2018 verschijnt een boekje met 

good-practices rond het betrekken van ouders bij activiteiten.  

 

Er zijn 15 nieuwe oudermediatoren opgeleid, waaronder een eerste vadergroep van vijf vaders. De 

wens van deze oudermediatoren is om in het najaar van 2018 nogmaals bij elkaar te komen om zich 

te verdiepen in conflicthantering en mediatievaardigheden te oefenen. Er is een wijk platform van 

oudermediatoren opgestart. Dit platform bestaat uit circa 25 oudermediatoren van vijf verschillende 

scholen en is vier keer bij elkaar gekomen om met elkaar afspraken te maken over de inzet van hun 

mediatievaardigheden rondom de school. Ze hebben een eigen werkplan gemaakt en uitgevoerd; 

o.a. een opfristraining van mediatievaardigheden voor ouders en professionals en een bijdrage aan 

de studiedag van de Brede School over de gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en de 

school. Ook hebben ze tijdens de platformbijeenkomst van de Vreedzame wijk op 21 juni 2018 

verteld over het belang van hun inzet voor de kinderen in de wijk.  
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Wens van ouders is om meer onderdeel uit te maken van een professioneel netwerk, zodat deze 

professionals voor hen als achterwacht kunnen fungeren. Ook willen zij meer verbinding met andere 

wijknetwerken die vanuit aanpak veiligheid worden ondersteund zoals bv de buurtvaders. Idee is om 

ook in te zetten op  buurtnetwerken. We zullen dit volgend jaar verder oppakken in samenwerking 

met veiligheidspartners en sociaal makelaars.  

 

Aandacht voor waardering van de vrijwillige inzet:  

Op verzoek van de ouders wordt vooral financieel geïnvesteerd in de zichtbaarheid van Vreedzame 

wijk en ouders; oudermediatoren hebben een herkenbare badge en keycord gekregen. Een van hen 

heeft een Train de trainers opleiding gevolgd en zal zelf ook trainingen gaan geven en er wordt een 

cursus kinder-EHBO georganiseerd als ondersteuning van de inzet van ouders op het schoolplein en 

in de wijk. De focus heeft gelegen op het samenbrengen van oudermediatoren op wijkniveau. 

Ouders wijkbreed informeren over andere thema’s zoals sociale media, overgang van PO en VO is 

niet expliciet aan de orde geweest, omdat er meer tijd nodig was voor investering in het netwerk dan 

vooraf ingeschat.  Er is in de wijk wel extra aandacht voor de doelgroep 10-14 en de samenwerking 

op Speel Mee-locaties tussen st. JoU en sociaal makelaars. Deze plekken kunnen mooie 

oefenplekken worden voor ouders. Hier gaan de oudermediatoren mee aan de slag.  

De participatieladder heeft niet de rol gekregen die we vooraf hadden bedacht. We willen de inzet 

van elke ouder waarderen en geen ‘’stempels’’ drukken op ouders. Ouders bepalen daarom zelf de 

mate van hun inzet op basis van zelf ingeschatte competenties en wensen.   

 

De inzet rondom ouderbetrokkenheid is geëvalueerd in het Kernteam d.d. 14 mei 2018. Toen is 

afgesproken dat de huidige inzet in schooljaar 2018-2019 gecontinueerd zal worden.  

 

Communicatieactiviteiten  

Welke communicatieactiviteiten worden uitgevoerd en hoe is de verbinding gelegd met de 

communicatie van de samenwerkingspartners? 

 

Wij hebben een Communicatieplan dat we uitvoeren (zie bijlage 1). Verder communiceren wij actief 

de Brede School als eenheid, bijvoorbeeld middels een kraam tijdens het Voorleesfestival. Voor de 

studiedag op 22 mei hebben we keycord met naam en logo laten maken, deze delen wij uit aan 

aanbieders, oudermediatoren en samenwerkingspartners.  

Alle Kernteampartners zijn te vinden op de website van de Brede School. Door te klikken op het logo 

wordt de bezoeker doorgelinkt naar desbetreffende website. Andersom is de afspraak dat alle 

samenwerkingspartners (identieke) informatie over de Brede school op de eigen website plaatsen. 

Dit controleren wij regelmatig en we spreken samenwerkingspartners erop aan als dit ontbreekt. Doel 

is om overal dezelfde boodschap rondom de Brede school en de samenwerkingspartners uitzenden. 

 

Privacywetgeving 

Een punt van aandacht is de communicatie over de maatregelen die wij -en andere Brede scholen- 

gaan treffen rondom de nieuwe privacywet AVG die op 25 mei 2018 is ingegaan. Dit vraagt om een 

aanpassing van de website (het beleid rondom foto’s) en het inschrijven van kinderen voor 

activiteiten en vervolgens delen van deze informatie met aanbieders van activiteiten.  

We gebruiken het schooljaar 2018-2019 om aanpassingen te doen waarmee we AVG-proof worden.  

 

Nieuwsbrief 

De Brede School Overvecht brengt drie maal per jaar een Nieuwsbrief uit. Deze lopen synchroon 

met de periodes van talentontwikkeling. In de Nieuwsbrief is altijd aandacht voor de drie pijlers. En 

daarnaast een onderwerp dat een relatie legt tussen de scholen (Brede School) en de wijk. De 

Nieuwsbrieven worden per mail verzonden organisaties in de wijk, relevante contacten binnen de 

gemeente en naar andere belangstellenden en daarnaast gepubliceerd op de website van de Brede 

School.  
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Scholenbrochure 

De Brede School Overvecht heeft een brochure waarin alle scholen en kernteampartners zich 

presenteren en we daarnaast aandacht besteden aan de meerwaarde van de Brede School.  

Aanleiding daarvoor is een onderzoek uit 2014, in opdracht va de Wijkraad en uitgevoerd door 

Oberon, waaruit blijkt dat een aanzienlijk deel van de kinderen dat woont in Overvecht elders naar 

school gaat. Meer informatie hierover is te vinden in hoofdstuk 3.1 Samenstelling van de wijk. De 

brochure is te vinden op alle scholen en peutercentra, bij het Wijkbureau, bibliotheek etc. daarnaast 

wordt de brochure actief uitgereikt door JGZ wanneer ouders het consultatiebureau bezoeken,  

 

Websites 

De website van de Brede School Overvecht wordt gebruikt als communicatiemiddel naar 

organisaties, professionals, scholen en ouders. Deze wordt regelmatig bijgewerkt. De website wordt 

op verschillende plaatsen onder de aandacht gebracht, zoals op visitekaartjes, onderaan e-mails en 

in de Nieuwsbrief die drie keer per jaar verschijnt. In het voorjaar van 2018 heeft de website een 

update ondergaan; opgefrist en vereenvoudigd in het gebruik. Wij streven ernaar om in het 

schooljaar 2018-2019 digitaal bij activiteiten inschrijven mogelijk te maken. Na het verschijnen van 

de Nieuwsbrief stijgt het aantal bezoeken aan de website, blijkt uit het verleden. Vorig jaar is, mede 

op verzoek van de kinderen en gefinancierd door de Tolerantieprijs 2015, een website ontwikkeld 

rondom het Vreedzame wijk thema wijkmediatie; www.wijkmediatoren-overvecht.nl. 

 

Informatieavond; de scholenmarkt 

In het schooljaar 2017-2018 hebben we twee maal op wisselende locaties een scholeninformatie-

avond georganiseerd, waarbij alle scholen als ook Ludens en Spelenderwijs Utrecht aanwezig 

waren.
7
 Ondanks de bekendheid die hieraan is gegeven (flyers verspreid op diverse plekken in de 

wijk en op de vestigingen van taalschool; huis-aan-huis bezorgd in Anthoniskwartier; ouders 

aangesproken en uitgenodigd op diverse momenten) was de opkomst helaas niet hoog. Dit heeft het 

Kernteam doen besluiten om dit middel niet meer in te zetten. Afgesproken is dat de coördinatoren 

gericht aandacht besteden aan scholen in Overvecht bij bijeenkomsten waar de aanstaande 

schoolkeuze een onderwerp is of kan zijn, zoals ouderinlopen, bijeenkomsten van de Kidsclub, 

Dreumesgroep of de moeder-babygroepen.  

 

Overige pr-momenten 

We maken zoveel als mogelijk gebruik van lokale media zoals U in de wijk en Dreefnieuws. Ook 

worden er regelmatig filmpjes gemaakt. Bijvoorbeeld over het optreden in TivoliVredenburg van 

kinderen die aan de MuziekRoute hebben meegedaan en van schaken op school, in het kader van 

de Schaakmiddag bij Berenschot op 3 november 2017. De coördinatoren zijn aanwezig bij de 

maandelijkse Sirenelunches van het Wijkbureau in Stefanus en maken gebruik van de mogelijkheid 

om te spreken of mededelingen te doen.  

Tijdens het Voorleesfestival, dat nu al drie maal heeft plaats gevonden, presenteert de Brede School 

zich als samenwerkingsverband van alle basisscholen in Overvecht. In een informatiekraam zijn de 

scholenbrochure en de scholenwaaier ter verkrijgen en beantwoorden we vragen van 

geïnteresseerde ouders en andere betrokkenen. De volgende editie is op 16 september 2018.  

 
Versterken pedagogische visie en pedagogische uitvoering   
Welke activiteiten worden er georganiseerd? 

 

In Overvecht wordt op 11 van de 12 scholen gewerkt met het programma Vreedzame school, wat 

verbreed wordt naar de Vreedzame wijk. Ook alle belangrijkste wijkpartners werken vanuit die 

pedagogische visie en verbinding met elkaar. In het kader van de Versnelling wordt deze werkwijze 

                                            
7 Op 10 oktober 2017 in OBO de Gagel/Mattheusschool en op 17 april 2018 in OBO 

Spoorzicht/Cleophas 

http://www.wijkmediatoren-overvecht.nl/
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opnieuw onder de aandacht gebracht doordat de onderlegger voor alle versnellingsplannen 

gebaseerd zijn op de doelen van Vreedzaam. We werken aan een alliantie van opvoedpartners die 

zich committeren aan een gezamenlijk integraal wijkplan Vreedzaam opvoeden. Hiermee wordt de 

vreedzame pedagogische visie en uitvoering de komende jaren versterkt en nog beter gemonitord. 

 

In het kader van de Versnelling heeft de coördinator Vreedzame wijk en Ouderbetrokkenheid vorig 

jaar (2017) een onderzoek gedaan naar de stand van zaken rondom vreedzaam in Overvecht.  

Hierbij zijn de doelen van de Vreedzame wijk getoetst aan de praktijk o.a. door middel van een 

checklist als zelfevaluatie instrument om na te gaan hoe Vreedzaam geborgd is in de verschillende 

organisaties. Uit de monitoring bleek ook dat er behoefte is aan scholing door ouders 

(oudermediatoren) en vrijwilligers die werken in Overvecht. Een andere constatering is dat er 

verschillende initiatieven rondom huiswerkbegeleiding zijn, waarbij niet altijd duidelijk is in hoeverre 

vreedzaam met elkaar omgaan leidend is. Het onderzoek heeft bestaan uit drie fasen en 

geresulteerd in een rapport met aanbevelingen. Deze aanbevelingen worden in het jaar 2018 

(schooljaar 2017-2018 en 2018-2019 uitgevoerd. Onder aansturing van de coördinator vreedzaam 

van de Brede School willen wij in 2018 verder inzetten op een vreedzame klimaat. Hierbij zullen 

initiatieven van vrijwilligers en bewoners ook worden meegenomen. Meer daarover is te vinden 

onder het kopje Vreedzame wijk, verderop in de hoofdstuk en in het werkplan (bijlage 4) 

 
Overige activiteiten 

 

De Brede School Overvecht is een grote Brede School met veel verschillende activiteiten. Deze 

vinden plaats binnen de scholen of bij de samenwerkingspartners. De coördinatoren worden 

regelmatig betrokken bij de (stedelijke) initiatieven en ontwikkelingen. Denk daarbij aan de 

ontwikkeling en verdere uitrol van de leerlijn Sportief Vermogen, de MuziekRoute en het werven van 

fondsen daarvoor en de Versnelling Overvecht.  

 
Belangrijkste veranderingen ten opzichte van schooljaar 2017-2018 

 

Dit jaar staat er enkele veranderingen op het programma: 

De website van de Brede Scholen is geactualiseerd en gebruiksvriendelijker gemaakt. Wij willen, in 

navolging van de meeste andere Brede Scholen in de stad, overgaan op digitaal inchrijven voor de 

vijf vervolglessen binnen de clusters. Voor ouders die minder taalvaardig en/of digitaal onderlegd 

zijn, zullen we hulpmomenten organiseren. De Brede Scholen Ondiep en Zuilen hebben daar goede 

ervaring mee.  

Vorige jaar hebben we een grote verandering ingevoerd rondom de organisatie van de activiteiten-

carrousel. Nog even in het kort: Na de eerste vijf lessen op de eigen school, kunnen kinderen zich 

aanmelden voor vijf vervolglessen op een centraal punt binnen het geografische cluster (school of 

andere accommodatie). Deze manier van werken is ingegeven door teruglopende financiën 

(aflopende WAP-financiering). Cursussen bleken in het verleden niet altijd optimaal bezet. Door deze 

nu aan te bieden voor een grotere potentiele groep kinderen verwachten wij een hogere bezetting 

tegen hetzelfde tarief (immers de afgesproken vergoeding voor aanbieder blijft gelijk). Na een jaar op 

deze manier gewerkt te hebben, blijkt dat kinderen en ouders niet zo snel naar een andere plek 

gaan. De barrière is toch (te) groot.  

We hebben met het Kernteam en tijdens de laatste evaluatie met aanbieders en schoolcontact- 

personen afgesproken dat we deze manier van werken nog ten minste een periode volhouden. In het 

najaar van 2018 bekijken we of we terug gaan naar het oude systeem, waarbij elke school zijn eigen 

lessen, onder of na schooltijd, heeft. Er zullen dan wel voor elke school minder lessen zijn, 6 of 7 

hooguit, tegenover 10 in totaal nu voor kinderen die deel willen nemen aan de vervolglessen. Is dat 

het geval, dan zal dat wederom een belangrijke verandering zijn ten opzichte van het afgelopen 

schooljaar.   
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Jaarplanning Kernteam en stedelijk coördinatorenoverleg 

 

 

maand weeknr coordinatie en overleg schoolvakanties datum 

wat dag datum tijd & feestdagen 

35

september 36

37

Kernteam 1

stedelijk overleg

maandag 

dinsdag 10-sep 12.30-15.00

37

38

39

oktober 40

41

42

42

42

43 herfstvakantie 22-10/28-10

44 stedelijk overleg dinsdag 30-okt 9.00-11.00

november 45 Kernteam 2 maandag 5-nov 12.30-15.00

46

47

48

december 49

50 Kernteam 3 maandag 10-dec 12.30-15.00

51 stedelijk overleg dinsdag 18-dec 9.00-11.00

52 kerstvakantie 22-12/6-1

januari 1 kerstvakantie 

2

3

4

5

februari 6 Kernteam 4 maandag 4-feb 12.30-15.00

7 stedelijk overleg dinsdag 12-feb 9.00-11.00

8

9 voorjaarsvakantie 23-2/3-3

maart 10

11

12

13

april 14 Kernteam 5 maandag 1-apr 12.30-15.00

15 stedelijk overleg dinsdag 9-apr 9.00-11.00

16 Goede Vrijdag 19-apr

17 2e Paasdag 22-apr

18 meivakantie 27-4/5-5

mei 19

20

21 Kernteam 6 maandag 20-mei 12.30-15.00

22 Hemelvaart 30-mei

juni 23

24 stedelijk overleg dinsdag 11-jun 9.00-11.00 2e Pinkster 10-jun

25

26

juli 27 Kernteam 7 maandag 1-jul 12.30-15.00

28

29

30 zomervakantie 20-7/1-9
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Jaaragenda talentontwikkeling 

 

 
 

maand weeknr Talentontwikkeling 

wat dag datum tijd

35

september 36 startbijeenkomst maandag 3-sep 15.15-16.30

37

37 start periode 1 maandag 18-sep

38

39

oktober 40

41

42

42

42

43

44

november 45

themabijeenkomst TO

in Kernteam 

46

47

48 laatste week periode 1 vrijdag 30-nov

december 49

50

51

52

januari 1

2 tussenevaluatie donderdag 10-jan 15.00-17.00 

3 start periode 2 maandag 15-jan

4

5

februari 6

7

8

9

maart 10

11

12

13

april 14 laatste week periode 2 vrijdag 7-apr

15

16 start periode 3 maandag 15-apr

17

18

mei 19

20

21

22

juni 23

24

25

26

juli 27 laatste week periode 3 vrijdag 7-jul

28 eindevaluatie , met drankje maandag 8-jul 15.00-17.00 

29

30
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Vreedzame wijk  

Tijdens het Platform Vreedzame Wijk op 21 juni 2018 is onder meer het jaarprogramma voor het 

schooljaar 2018-2019 gepresenteerd.

 
 

De binnenkomer bij het Platform Vreedzame wijk op 21 juni 2018 was de vraag “Wat wil je je kinderen 

meegeven in de opvoeding?”. Aanwezigen (ouders, professionals en andere betrokkenen bij de 

Vreedzame wijk) konden middels een Smart Phone deze vraag beantwoorden. De reacties 

verschenen direct op het digibord. Hoe vaker genoemd, hoe prominenter het woord verscheen. Zie 

hier het resultaat.  
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Jaaragenda Vreedzame wijk 2018-2019 

 

 
 

maand weeknr Vreedzame wijk

wat waar dag datum tijd

35

september 36

37

terugkombijeenkomst Kinderraad

2017-2018 vrijdag 14-sep 9.00-11.30

37

38 schoolcontactpersonenoverleg dinsdag 18-sep 15.30-17.00

39

stedelijke stuurgroep VW 

Conferentie 10 jaar Vreedzaam Stefanus

dinsdag

donderdag 

25-9-2018

27-9-2018

9.00-12.00

13.30-17.30 

oktober 40

41

42

wijkmediatoren training 1

OBO klopvaart, Johannes, 

Schakel dinsdag 16-okt 9.00-11.30

42

wijkmediatoren training 1

OBO Watertoren, Joannes 23ste, 

Op Dreef, St Maarten donderdag 18-okt 9.00-11.30

42

wijkmediatoren training 1

OBO Gagel, OBO Spoorzicht, 

Marcus, Mattheus vrijdag 19-okt 9.00-11.30

43

44

november 45

46

47

48

december 49

50 stedelijke stuurgroep VW donderdag 13-dec 9.00-12.00

51

52

januari 1

2

3

4

Kinderraad bijeenkomst 1 

schoolcontactpersonenoverleg  

dinsdag

donderdag 

22-1-2019

24-1-2019

9.00-11.00

15.30-17.00

5

februari 6

themabijeenkomst VW

in Kernteam 

7

8 Kinderraad bijeenkomst 2 dinsdag 19-feb 9.00-11.00

9

maart 10

11

12 Kinderraad bijeenkomst 3 dinsdag 19-mrt 9.00-11.00

13 Platform Vreedzaam dinsdag 26-mrt 9.30-11.30

april 14

15

16 Kinderraad bijeenkomst 4 dinsdag 16-apr 9.00-11.00

17

18

mei 19

20 stedelijke Kinderraad 

datum

onbekend! 

21 schoolcontactpersonenoverleg dinsdag 21-mei 15.30-17.00

22 diploma-uitreiking wijkmediatoren Trajectum dinsdag 28-mei 14.00-15.00

juni 23

24

25

26

juli 27

28

29

30
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Hoofdstuk 7 Meerjarenbeleidsplan Brede School  
Begroting Brede School  2019  
 

In totaal is beschikbaar € 281.951. Dit is als volgt verdeeld: 
 

Inkomsten jan-jul 

2019 

aug-dec  

2019 

Subsidie inzet combinatiefunctie en coördinatie 

talentontwikkeling 

107.339,16 76.670,83 

Subsidie activiteiten 56.840,58 40.600,42 

Communicatiebudget 291,66 208,33 

Inkomsten bijdrage leerlingen/deelnemers Geen  Geen  

Overige inkomsten  Deze zijn nog niet 

bekend 

Idem  

Uitgaven   

Personeelskosten  107.339,16 76.670,83 

Activiteitkosten talentontwikkeling 56.840,58 40.600,42 

Communicatiekosten 291,66 208,33 

Activiteiten ouderbetrokkenheid  

 

(voor de Brede School Overvecht zijn deze 

opgenomen bij de Versnelling)  

Nog niet bekend 

of er inkomsten 

en dus uitgaven 

zullen zijn  

Idem  

Overige kosten Geen  Geen  

 

 

Overige inkomsten:  

Wellicht een bijdrage uit Versnelling Overvecht 2019. Echter nu nog niet bekend  

 

 

Overzicht per school voor 2019:  

 
 

 
  

school

totaal

leerlingen

2017

aantal

gewichtll

budget 

coordinatie TO

verrdeeld over 

aantal

ll 2017

budget 

combinatie

functie 2019

communicatie

website

activiteitenbudget 

verdeeld

over aantal ll 2019 totaal 2019 

OBS Overvecht (alle locaties)  635 263 € 22.185 € 31.370 € 500 € 26.774 € 80.829

Marcus + Mattheus 477 215 € 17.196 € 24.608 € 20.112 € 61.916

Joannes XXIIIste 220 75 € 5.420 € 9.965 € 9.276 € 24.661

Cleophas 253 10 € 1.740 € 12.761 € 10.668 € 25.169

Op Dreef 177 80 € 6.557 € 9.253 € 7.463 € 23.273

Schakel 265 86 € 6.223 € 12.507 € 11.173 € 29.903

St Maarten 103 52 € 2.938 € 5.724 € 4.343 € 13.005

Johannes 181 30 € 4.683 € 10.880 € 7.632 € 23.195

totalen: 2311 811 € 66.942 € 117.068 € 500 € 97.441 € 281.951

jan-juli 2019 > 7/12e 39.049,50 68.289,66 291,66 56.840,58

aug-dec 2019 > 5/12e 27.892,50 48.778,33 208,33 40.600,42
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Communicatieplan 2017 (bijlage 1) 

Brede School Overvecht werkt aan de best mogelijke toekomstkansen van ieder kind in de wijk, van 0 

tot 12 jaar. 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. 

 

Missie 

Organisaties die aangesloten zijn bij de Brede School werken samen vanuit hun kerntaken en vanuit 

extra zorg voor de leefomgeving voor de doelgroep 0 – 12 jaar, om door middel van een positieve en 

resultaatgerichte aanpak de kansen van kinderen op een betere toekomst en succesvolle plaats in de 

samenleving te vergroten. 

 

Visie 

De Brede School partners willen onderling samenwerken om te komen tot een verbetering van de 

levensloopbaan van kinderen in de wijk. Door samenwerking en afstemming en het versterken van 

vaardigheden door de diverse partners, worden kinderen op verschillende terreinen en momenten 

gestimuleerd in hun ontwikkeling. Ouders worden gemotiveerd om de onderwijsloopbaan van hun 

kinderen te volgen en te stimuleren. 

 

Communicatieplan 2015-2016 

In het schooljaar 2015-2016 is het eerste communicatieplan van de Brede School Overvecht 

verschenen en door het Kernteam vastgesteld. Aanleiding daarvoor was de wens om de Brede School 

meer te promoten en beter bekend te maken. In dit communicatieplan staan verschillende acties, die 

wij hebben uitgevoerd: 

- Synchroniseren van de informatie op de website van de Brede School en de verschillende 

scholen en partners middels: 

 via een link (klikken op het logo) op de website van de Brede School komt de 

bezoeker bij websites van Kernteampartners  

 alle Kernteampartners plaatsen (zoveel mogelijk) eenduidige teksten over de Brede 

School op hun website, zodat bezoekers dezelfde informatie krijgen 

- Naar aanleiding van het onderzoek naar leerlingenaantallen en prognoses in Overvecht 

hebben wij samen met de Academie van de Stad promotiemiddelen laten maken. Deze 

promotiemiddelen zullen in 2017 verder worden uitgewerkt en ingezet.  

- Regelmatig zijn de bezoekersaantallen van de website bijgehouden en geanalyseerd naar: 

aantal -unieke- bezoekers, aantal pagina’s dat men bekijkt, aantal keren dat men doorklikt 

naar achterliggende pagina’s 
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- Drie maal per jaar een Nieuwsbrief, met daarin nieuws over de activiteiten van de drie pijlers 

en informatie over de ontwikkelingen rondom de Brede School. De Nieuwsbrief wordt digitaal 

verzonden aan schoolbesturen, Kernteampartners (met het verzoek dit verder intern te 

verspreiden), andere Brede Scholen, samenwerkingspartners, (beleids-)medewerkers van de 

gemeente en het Wijkbureau en andere geïnteresseerden. Ook is de Nieuwsbrief op de 

website te vinden.  

- De coördinatoren hebben visitekaartjes met naam, functie en bereikbaarheid gekregen. Zij 

dragen naambordjes bij gelegenheden en maken actief gebruik van de mogelijkheid om doel 

en werkwijze van de Brede School toe te lichten. Lay-out van Nieuwbrief en visitekaartjes zijn 

aangeleverd door de gemeente en identiek aan de website en aan andere Brede scholen in 

Utrecht.  

 

Doelstellingen uit het communicatieplan 2015-2016 

Aan het eind van schooljaar 2015/2016 zouden de onderstaande doelstellingen behaald moeten zijn. 

In hoeverre is dat gelukt?  

- Verbetering van aantal maandelijkse bezoekers van de website > dit is gerealiseerd. Het 

gemiddelde aantal bezoekers neemt toe blijkt uit Google Analytics. Rondom het verschijnen van de 

Nieuwsbrief is er een piek in het bezoekersaantal te zien.  

- De Brede School wordt door de partners en scholen genoemd > bij vrijwel alle Kernteampartners 

staat de Brede School Overvecht genoemd op de website en in schriftelijk materiaal. Ten behoeve 

van de herkenbaarheid en eenduidigheid hebben wij zelf de teksten daartoe aangeleverd.  

- Alle scholen hebben een plek op de website van de Brede School > dit is gerealiseerd. Dit geldt 

ook voor Kernteampartners. Middels klikken op het logo zijn de websites te bereiken.  

- Alle aanbieders hebben een plek op de BSO website > dit is nog niet gerealiseerd. In 2017 zullen 

we de haalbaarheid en wenselijkheid hiervan opnieuw beoordelen.  

- Boekingen van het orkest > dit is niet gerealiseerd. Mede vanwege de keuze van de MuziekRoute, 

in overleg met het Kernteam, om het Ensemble anders te organiseren.  

 

Communicatieplan 2017 

Het communicatieplan 2017 bevat een update van het communicatieplan 2015-2016. Waar nodig 

worden doelen en acties bijgesteld of aangescherpt.  

 

Doel 

Het vergroten van de bekendheid van de Brede School Overvecht en wat de BSO te bieden heeft. 

 

Doelgroep  

Er zijn verschillende doelgroepen: 

1. Kinderen en ouders die wonen in Overvecht 

2. Partners van de Brede School (schoolleiders en leerkrachten, UCK, Wijk&Co, Spelenderwijs, 

Ludens en hun medewerkers). 

3. Professionals in de wijk die werken met kinderen en ouders, overige professionals, andere 

Brede Scholen, beleidsmedewerkers van de gemeente en andere relevante organisaties 

4. Fondsen en subsidiegevers. 

 

Boodschap: wat wij willen communiceren, naar doelgroep  

Doelgroep 1. Ouders en kinderen, wij willen dat: 

- kinderen en ouders weten wat de Brede School is en wat de Brede School te bieden heeft 

- ouders en kinderen actief gebruik gaan maken van de website om op de hoogte te blijven van het 

aanbod aan activiteiten in de wijk 

- het op termijn mogelijk is om digitaal in te schrijven voor activiteiten 

Doelgroep 2; Partners van de Brede School, wij willen dat: 

- partners van de Brede School in hun communicatie naar ouders en kinderen actief aangeven deel 

uit te maken van de Brede School 
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- partners de eigen website en andere communicatiemiddelen (blijven) gebruiken om de Brede 

school bekendheid te geven en dat zij het bestaan van de website actief communiceren  

- een actieve bijdrage leveren in het vullen van de Nieuwsbrief 

 

Doelgroep 3; professionals en collega-Brede scholen, wij willen dat: 

- zij weten van het bestaan van de Brede School Overvecht en de activiteiten die wij bieden 

- dat zij gebruik kunnen maken van de website van de Brede School voor eigen verdere 

professionalisering en kennisvergaring 

 

Doelgroep 4; fondsen en subsidiegevers (gemeente Utrecht), wij willen dat: 

- zij benodigde en relevante informatie kunnen vinden op de website, zodat beeldvorming rondom de 

Brede school positief beïnvloed wordt 

 

Middelen/media:  

Welke middelen en media willen wij inzetten om bovengenoemde doelgroepen te bereiken?  

 

 De website Brede School Overvecht 

De algemeen coördinator zorgt voor een regelmatige update van de website, met aandacht voor 

activiteiten en nieuwsberichten.  

In 2017 onderzoeken wij of en zo ja op welke manier de website gebruikt kan worden om het 

activiteiten-aanbod onder de aandacht te brengen. Ook kijken wij of een vorm van digitale inschrijving 

mogelijk is. Brede Scholen elders in de stad werken al op deze manier. Zij kunnen dienen als 

voorbeeld en richtlijn voor good en bad-practices.  

 

 Nieuwsbrief van de Brede school 

De Nieuwsbrief wordt gevuld door de coördinatoren, onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen 

coördinator. Doel is het op de hoogte stellen van de bovengenoemde doelgroepen van het wel en wee 

van de Brede School Overvecht. Partners van de Brede school zijn verantwoordelijk voor een verdere 

verspreiding van de Nieuwsbrief onder hun doelgroep/gebruikers.  

 

De nieuwsbrief verschijnt drie maal per schooljaar: 

1. Aan het begin van de eerste periode talentontwikkeling; voor de herfstvakantie 

2. Aan het begin van de tweede periode; voor de voorjaarsvakantie 

3. In het midden van de derde periode; na de meivakantie  

 

Werkwijze > de coördinator benadert netwerk (leden van het Kernteam en aanbieders van activiteiten)  

met de vraag of zij nog kopij of onderwerpen hebben. Onderwerpen worden verzameld in een 

overzicht ‘Nieuwsbrief Onderwerpen’. Criterium voor plaatsing: het betreft onderwerpen die meerdere 

partners aangaan of een item heeft nieuwswaarde voor de Brede School. De volgorde van plaatsing 

wordt bepaald door de coördinatoren, op grond van urgentie en nieuwswaarde.    

 

 Schriftelijke middelen; brochure, scholenwaaier 

In het voorjaar 2017 zullen de bijgestelde schriftelijke middelen die in samenwerking met de Academie 

van de Stad door studenten zijn ontwikkelend worden gepubliceerd. Tijdens de Sirenelunch op 8 mei 

2017 is daarvan de lancering. Primaire doelgroep van deze schriftelijke middelen is: in Overvecht 

woonachtige ouders van kinderen die de schoolgaande leeftijd nog niet bereikt hebben. De brochure 

en de waaier bevatten informatie over de 12 basisscholen in Overvecht en over (de meerwaarde van) 

de Brede School. Andere organisaties in de wijk en daar buiten zullen actief benaderd worden om een 

bijdrage te leveren aan de verspreiding, te denken valt aan de bibliotheek (waaier toevoegen aan 

Startkoffertje), gemeente Utrecht (waaier toevoegen aan 2-jarigenbrief) en het Consultatiebureau 

tijdens het gesprek met ouders.   
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 Promotiemateriaal; ansichtkaart 

Door studenten is een ansichtkaart Groeten uit Overvecht gemaakt met op de achterzijde informatie 

over de mogelijkheden voor goed onderwijs in de buurt en een verwijzing naar de website van de 

Brede school. Deze ansichtkaart is verspreid over openbare locaties (Wijkbureau, buurthuizen, 

bibliotheek, Stadskantoor) en de locaties van Spelenderwijs en Ludens in en rondom Overvecht. 

Daarnaast is deze huis aan huis bezorgd in de nieuwe wijk naast zwembad de Kwakel.  

 

 Sociale en andere media  

Actief gebruik van twitter en een hernieuwde Facebookpagina, waarbij we vooraf afspraken maken 

over het beheer daarvan. Ook zullen wij zoveel als mogelijk gebruik maken van de gelegenheid om de 

Brede School bekendheid te geven in plaatselijke media (U in de Wijk, Dreefnieuws), bijvoorbeeld 

tijdens de diploma-uitreiking van de Wijkmediatoren en de optredens van de MuziekRoute in 

TivoliVredenburg en de Stefanus.  

 

De Brede School als merk  

Voor de herkenbaarheid en zichtbaarheid maken we zoveel mogelijk gebruik van gelegenheden om 

ons te presenteren: 

Eenduidigheid in uitstraling > Bij evenementen presenteert de Brede School zich als eenheid, waarvan 

de verschillende partners deel uitmaken. Bijvoorbeeld een gezamenlijke kraam in huisstijl tijdens het 

Voorleesfestival waarop de verschillende scholen zich kunnen presenteren. 

Visitekaartjes, naamplaatsjes > De coördinatoren hebben visitekaartjes met naam, functie en 

bereikbaarheid om uit te delen. Waar nodig dragen zij een naamplaatje.  

 

Monitoring 

De bedoeling van de promotiecampagne is dat meer leerlingen naar een school in Overvecht gaan. 

Wij streven naar een toename van 10% meer kennismakingsbezoeken aan de scholen en daarnaast 

en toename van het aantal inschrijvingen. Dit gerelateerd aan het aantal in Overvecht woonachtige 

kinderen.  

 

Financiering 

Voor promotiemiddelen en de uitvoering van het communicatieplan 2017 is € 5000 beschikbaar, 

waarvan € 1000 opgebracht door de scholen en € 4000 afkomstig is uit het WAP-budget Innovatie en 

Vernieuwing.  

  

Evaluatie 

Evaluatie van het Communicatieplan 2017 zal plaatsvinden in het najaar van 2018. Dan volgt een 

analyse van de resultaten. Deze en de toekomstige ontwikkelingen vormen aanleiding voor een 

update tot een communicatieplan 2018. Verantwoordelijk daarvoor is de algemeen coördinator van de 

Brede School.  

 

 

 

 

Derk Marseille 

Algemeen coördinator  

Februari 2017 
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BIJLAGE 2 Ouderbetrokkenheid in de Brede School 

Dit document is een handreiking voor de Brede School coördinatoren en hun kernteams om te komen 

tot het maken van de juiste keuzes in het vormgeven van de ouderbetrokkenheid in het meerjarenplan 

en de daaraan gekoppelde jaarplannen. 

 

De medewerkers van de Brede Scholen gaan bij de uitwerking van ouderbetrokkenheid, binnen de 

verschillende criteria Brede School PO, uit van de definiëring van ouderbetrokkenheid, zoals hieronder 

beschreven is. De genoemde zaken worden SMART uitgewerkt in het businessplan/jaarplan van de 

Brede Scholen. Alle betrokken partners die een rol spelen in de ouderbetrokkenheid committeren zich 

daarmee aan bovengenoemde visie. 

 

De verantwoordelijkheid voor het goed implementeren van ouderbetrokkenheid  ligt bij de 

verschillende Brede Scholen en is maatwerk. De Brede scholen kunnen daar hun eigen weg in 

volgen, waarbij deze handreiking leidend is. 

 

Uitgegaan wordt van de visie ouderbetrokkenheid, zoals hieronder weergegeven: 

 

 

“Ouderbetrokkenheid * is het geheel van houding en activiteiten van ouders dat 

aantoonbaar bijdraagt aan een goede ontwikkeling (start), schoolloopbaan en sociaal 

maatschappelijk functioneren van het kind. Ouders en professionals hebben beide een 

evenwaardige rol in het ondersteunen van het kind ten behoeve van zijn ontwikkeling 

thuis, op school en in de wijk.” 

 

 

Onder partnerschap tussen school en ouders en andere opvoedpartners, ofwel 

ouderbetrokkenheid, wordt het volgende verstaan: 

 

 Ouderbetrokkenheid stoelt op wederzijdse evenwaardige samenwerking tussen school, 

ouders en andere opvoedpartners  in het vormen met elkaar van een goed en veilig 

pedagogisch beleid. 

 Ouders, school en andere opvoedpartners volgen en stimuleren de totale ontwikkeling van 

het kind (leergebied, sociaal-emotioneel, motorisch gebied, etc.). 

 Ouders worden door professionals, voor zover nodig, ondersteund om een positieve bijdrage 

te leveren aan de ontwikkeling van het kind. Uitgangspunt hierbij is de eigen kracht van 

ouders te versterken en ook om te zorgen dat de netwerken rondom kind en gezin worden 

benut. 

 School, ouders, andere opvoedpartners en zoveel als pedagogisch verantwoord het kind, 

hebben regelmatig contact met elkaar over de schoolvorderingen en ontwikkeling van hun 

kind.  

 School, ouders en andere opvoedpartners nemen hun aandeel/zijn betrokken in de 

opvoeding en geven samen waarden en normen mee. 

 Ouders, school en andere opvoedpartners realiseren samen het meedoen van ouders in de 

(soms wettelijk verplichte) participatie- en medezeggenschapsorganen en – bijeenkomsten, 

zoals raden en commissies, panels.. 

 Ouders en school en andere opvoedpartners wisselen relevante informatie uit. School en 

andere partners faciliteren de  informatiekanalen (zoals krantje, nieuwsbrief, website, social 

media). 

 Ouders, school en andere opvoedpartners zorgen samen voor een positief pedagogisch 

klimaat door bijvoorbeeld gezamenlijke activiteiten te ondernemen. 
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*Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie worden soms door elkaar gebruikt. Onder ouderparticipatie 

verstaan we het betrekken en actief deelnemen van de ouders aan activiteiten zoals hulp op school of 

medezeggenschap. In tegenstelling tot ouderbetrokkenheid heeft ouderparticipatie geen ( directe) 

invloed op de schoolloopbaan. 
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BIJLAGE 3 

 

Evaluatie van de studiedag Brede school Overvecht (22 mei 2018)  

 

Door aanbieders van activiteiten (MuziekRoute):  

1. Hoe heb je de dag beleefd? 
Als heel waardevol, 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. 
2. Is het doel bereikt? Heb je nu (meer) inzicht in waar de Brede School voor staat? Zo nee, wat 

is daarvoor dan nog nodig?  
Ja en nee. Ik kan mij voorstellen dat leerkrachten nog niet zo goed weten wat de Brede 

School nou concreet doet. Wellicht had het geholpen als jullie aangaven dat je een kantoortje 

hebt in de OBO de Gagel en dat jullie daar met z’n drieën vaak zitten en werken en wat je dan 

concreet op een dag doet. Dan stappen leerkrachten wellicht ook iets makkelijker binnen of 

komen ze naar jullie toe met vragen over bepaalde onderwerpen.  
3. Wat zouden de –gezamenlijke- volgende stappen kunnen zijn? En wat is jouw rol daarin?  

Als Brede School aanwezig zijn bij studiedagen van scholen.  
4. Hoe beoordeel je: de sprekers, de workshops, de organisatie? 

Organisatie was heel goed. Presentatie van Koen en David inspirerend, Mischa’s verhaal was 

interessant, maar omdat iedereen al een verzadigd was, kwam niet alles binnen. Had wellicht 

beter in de ochtend gekund.  
Workshop van Art. 1 was minder succesvol, daar heb ik niet zo veel van meegenomen.  

5. Is een Brede School-studiedag voor herhaling vatbaar? Zo ja, in welke frequentie?  
Zeker, eens per jaar of om het jaar. 

De organisatie was heel goed. Op de dag zelf ‘onzichtbaar’ wat een goed teken is, dan is alles heel 

goed voorbereid en doordacht. Alles was heel duidelijk qua programma en locaties. Duidelijke 

structuur, goede dagvoorzitter, fijne sfeer. Welkom, gastvrij. 

Ik geloof dat ik al wel een goed beeld had waar de BS voor staat. Maar denk dat voor leerkrachten de 

afstand groter is en daardoor belangrijk dat zij nu wellicht ook het gevoel hebben meer onderdeel van 

het geheel BS te zijn. 

Het programma vond ik vooral toegespitst op leerkrachten en ‘middenkader’. Ik miste een beetje de 

deelname van de schooldirecties aan de workshops. Ik kan me goed voorstellen dat bij herhaling er 

ook workshops zijn die wellicht meer gericht zijn op managementaspecten van het werken binnen de 

Brede School, binnen een wijk als Overvecht. En dan liefst thematisch overstijgend zodat het in de 

breedte aantrekkelijk is. 

Het was nog niet zo makkelijk om werkelijk de verbinding aan te gaan met elkaar. Daar zou bij 

herhaling aandacht aan besteed kunnen worden, hoe zorg je er voor dat niet teams aan elkaar 

‘blijven’ klitten maar dat mensen echt het gesprek aangaan met collega’s binnen de BS die je anders 

niet spreekt. Ook ik maakte me hier schuldig aan hoor, maar voelde het ook een beetje als een gemis. 

Om niet veel meer ook met leerkrachten in gesprek te gaan. Een beetje hulp had ik daar best bij 

kunnen gebruiken. 

 

Scholen:  

De reacties hier op school waren louter positief. Ik heb een aantal collega’s gevraagd. Beter beeld van 

de Brede School en partners in de wijk. Tweejaarlijks herhalen? 

Het was een leuke en interessante dag. Met name de sprekers in de ochtend was men zeer 

enthousiast over. Het was een fijn samenkomen van de verschillende collega's. Sommige teamleden 

hebben contact gehad met collega's van andere scholen. Maar toch voornamelijk is de dag met het 

team beleefd. Men geeft aan meer inzicht te hebben in wat de BS doet.       

Veel zaken, datgene waar men inspiratie over heeft opgedaan, is iets wat in het team wordt opgepakt. 

Dat doen we met elkaar.  
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Met name de eerste twee sprekers en hun verhaal werd door het team enthousiast ontvangen. Het 

verhaal van Micha de Winter sprak minder aan, dat lag niet aan de inhoud, wellicht wel meer aan het 

tijdstip van de lezing. 

De workshops waren wisselend. Ook qua aantal deelnemers. De verdieping op de spreker over 

ouderbetrokkenheid was minder aansprekend als de lezing op zich. De workshops rondom 

ouderbetrokkenheid zijn verder wel als positief ervaren. Straatsafari was een leuke en creatieve 

workshop (weer eens iets anders) 

Alles zat zeer strak in elkaar. Complimenten voor de organisatie, aan alles is gedacht! 

De dag werd over het algemeen als positief ervaren. Een herhaling zou kunnen, echter zie ik dit niet 

als een jaarlijks terugkomende studiedag. Wellicht elke 3 a 4 jaar. Medewerkers hebben te maken met 

vele studiemomenten op school en daarnaast horen zij bij een groter bestuur, waar vanuit ook al 

studiedagen of evenementen gepland staan.  

 

Spelenderwijs:  

Wij hebben de evaluatie ingevuld  met het middenkader ( 7pers) Spelenderwijs Overvecht. Daarbij ook 

response van de pm-er uit de wandelgangen en in de overleggen afgelopen weken meegenomen 

 De dag werd positief beleefd 

 Doel is bereikt.. 

 Vervolg studiedag is een optie . Rol: meedenken in het aanbod. 

 Beoordeling organisatie : super goed !! 

 Beoordeling sprekers: Mischa de Winter was te laat op de middag ingepland. geen lange 

sprekers einde dag. Rinda den Beste en David  Kronenburg waren goede  sprekers ook 

inhoudelijk. 

 Workshops. Veel aanbod daardoor werden sommige workshops door zeer weinig personen 

bezocht.  Workshop van Kobi , artikel 1, peuterboek, passend bewegen positief beoordeeld 

De workshop Rode krijtjes was  al voor 8 uur volgeboekt en erg interessant. Workshop 

Kathinka bevlogen gepresenteerd maar geen praktische tips. 

 Studiedag brede school eenmaal per 2 jaar. 

 Nieuwsbrief met fotoverslag is een optie. Maar met welk doel ?  Waarom stel je niet alle 

powerpoints beschikbaar voor de deelnemers. Wij hebben geen bijdrage. Ook vragen we af 

waarom niet vooraf naar deelnemers is gecommuniceerd dat er foto's worden gemaakt en 

gebruikt kunnen worden. Wie niet wil zou bijv een badge kunnen dragen. 

Aanvullende tips; Niet in de ramadan organiseren. Moslima's  vonden het niet leuk dat ze tijdens lunch 

niet konden integreren terwijl iedereen heerlijk aan het lunchen was. Dit werkte "segregatie in de hand 

ipv gemeenschappelijkheid. Lunch was heel goed (efficiënt en snelle doorloop en voldoende en 

gevarieerd aanbod ) De pauzes en lunch pauze duurde te lang, lunch kan ook in 45-60 minuten. 

Middagdeel tot 16 uur. 

 
Een workshopleider: 

Allereerst vond ik de organisatie helemaal goed en zelden zo'n overheerlijke, feestelijke, lunch gehad! 

Ik vond de dagvoorzitter Nina het heel goed, kort, krachtig en ontspannen doen.Ik heb inderdaad nu 

meer inzicht in de drie pijlers van de brede school: talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en 

vreedzaam. Ik ben bij de eerste spreker niet geweest, daarna wel.  Ik vond dat er (te) veel 

luisterhouding  van het publiek werd gevraagd. Twee sprekers achter elkaar.... Beter was geweest dat 

het of kortere speeches waren, of dat de eerste workshop tussen de twee was geplaatst. Micha de 

Winter in de middag was te lang, niet bondig en te weinig inspirerend. Lastig om naar te luisteren en 

zeker na de workshops. Ik heb dit trouwens van meer mensen gehoord. Verder was het heel warm 

boven in de zaal en dat bevordert de boel ook niet. Ik had twee fijne workshops, waarbij de mensen  

(peuterleidsters en leerkrachten) met elkaar in gesprek gingen en iedereen heel betrokken mee deed: 

gemotiveerde en fijne mensen. Wel zou ik er voor de volgende keer voor pleiten dat van tevoren al 

duidelijk is hoeveel mensen er in de workshop komen, dan kan je daar rekening mee houden. Een 
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deelnemerslijst is ook zo gek nog niet, want dan weet je een beetje waar ze werken. De volgende keer 

moet ik mijn tekstaanbod wat aanscherpen aangezien ik veel opmerkingen kreeg in de trend van ' oh 

als we hadden geweten dat dit het is, dan hadden veel meer collega's mee willen doen'. Ik denk zeker 

dat het voor herhaling vatbaar is. Misschien nog meer toegespitst op 'elkaar leren kennen en 

uitwisselen op een interactieve manier, dus via workshops'. Met een inspirerende spreker, die 

verbindingen legt.. Al met al heb ik een hele fijne dag gehad op een fijne locatie en veel leuke mensen 

ontmoet. Dus dank aan allen die het hebben georganiseerd. 
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BIJLAGE 4 Werkplan Vreedzame wijk/ ouderbetrokkenheid schooljaar 2018- 2019  

 

Dit werkplan is vastgesteld in het Kernteam-overleg van 2 juli 2018 en is o.a. gebaseerd op de monitor Vreedzame wijk, uitgevoerd in 2017.  

Conclusie: Vreedzame wijk Overvecht bevindt zich volgens geïnterviewden in fase 4 /5 (zie overzicht ontwikkelingsfasen Vreedzame wijk praktijkboek):  

Partijen in de wijk scharen zich rond gezamenlijk pedagogisch doel (fase 4)  dragen bij aan gemeenschappelijk doel (fase 5) doen iets in de wijk in algemeen 

belang . Bijvoorbeeld : alle scholen leveren een bijdrage aan de wijk door het opleiden van wijkmediatoren en deelname aan de Vreedzame wijk kinderraad.  

Wijk afspraak: elke Vreedzame school of Vreedzame organisatie onderschrijft de Vreedzame wijk visie en handelt daarna richting eigen doelgroep en als 

collega’s onderling. Borging vindt plaats in eigen organisatie. Meestal is er een interne werkgroep die Vreedzaam in eigen school of organisatie ‘levend’ houdt.  

Als hulpmiddel is een zelf evaluatie instrument ontwikkeld voor Vreedzame organisaties.  

Uit de monitor  blijkt dat Vreedzame organisaties Vreedzaam vooral vertalen naar Vreedzaam handelen richting hun eigen doelgroep/ domein/opdracht.  

Een volgende stap richting fase 6 is het overschrijden van elkaars ‘wereld’ door het vormen van pedagogische coalities. Dat vertaald zich in de praktijk 

bijvoorbeeld naar sociaal makelaars die meegaan op schoolreis, leerkrachten die met kinderen van hun school de buurt in gaan om de wereld van de straat te 

verkennen,  ouders die op bezoek gaan bij andere scholen of jongerenwerkers die ook present zijn in de speeltuinen. Voor kinderen en ouders wordt dan 

zichtbaar dat volwassenen om hen heen elkaar kennen en samen werken.   

 

Hieronder acties vanuit Brede school coördinatie: Vreedzaam en ouders (16 uur per week regulier) plus middelen uit versnelling 2017 en 2018  

Periode: 27 augustus 2018- 20 juli 2019  

Doel  Wat  Wanneer  Met wie?  Budget  

Scholen betrekken bij VW Schoolcontactpersonen overleg 

m.b.t. VW kinderraad en WM 

traject  

 

15.30 tot 17.00 uur  

 

Dinsdag 18 September 

Donderdag 24 Januari  

Dinsdag 21 mei  

Schoolcontactpersonen 

VW/  contactpersonen 

ouders?? 

 

Regulier  

Kernteam Brede school  

betrekken bij VW 

ontwikkelingen  

Thema bijeenkomst Vreedzaam Kernteamoverleg maandag 

5 november 2018  

Kernteam (directeuren en 

leidinggevenden)   

 

Regulier  

Vreedzame wijk partners 

borgen Vreedzaam in eigen 

organisatie  

Zelf evaluatie instrument 

aanreiken  

Nogmaals mailen naar alle 

partners 

Alle Vreedzame wijk 

partners  

Regulier Brede school  

Alle VW partners 

informeren over Vreedzame 

wijk programma  

(school) Jaarprogramma maken 

en communiceren in de wijk  

September 2018  Wijkbureau Overvecht?  

Wijkadviseur en 

communicatie 

medewerker 

Idem  

Ontwikkeling toekomstbeeld Conferentie 10 jaar Vreedzame 27 september 13.30-17.30  St. Vreedzaam + partners Extra financiering nodig 
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Vreedzame wijk  wijk  Sprekers: Micha de 

Winter/Leo Pauw   

vanuit versnelling? 

VW betrokkenen weten wie 

contactpersoon voor 

scholen en organisaties  

Contactpersonen lijst 

actualiseren  

1x per jaar, start schooljaar   Idem  

Zichtbaarheid verbeteren: 

  

 

Communicatie plan maken:   

-Vreedzaam op websites  

-Posters en stickers 

aanschaffen en verspreiden in 

de wijk  

-Bijdrage leveren aan website 

Brede school  

-lokale media beter benutten 

September-oktober  

(o.a. in week van de 

opvoeding 1-7 oktober)  

-VW coördinator  

-communicatie Wijkbureau 

-oudermediatoren  

 

 

WAP 2017 (aanschaf 

materialen zoals posters, 

raamstickers met logo)  

 

Verhelderen van structuren 

in de wijk m.b.t Vreedzaam 

opvoeden en opgroeien: 

-Alliantie versnelling 

-Platform Vreedzame Wijk 

-Brede school kernteam 

-Meenemen in overzicht 

contactpersonen 

-meenemen in jaar programma 

1x per jaar actualiseren 

Start schooljaar  VW partners  Regulier  

Partners Vreedzame wijk  

Informeren en inspireren 

over ontwikkelingen  

Platform bijeenkomsten  Do. 27 september 10 jaar 

VW 13.30-17.30  

Di. 26 Maart 9.30-11.30 

VW (wijk, stad, land) 

VW partners Overvecht  

 

Trainingen Vreedzame wijk: 

overzicht van verschillende 

trainingen maken en 

communiceren  

Folder met aanbod 2018 /2019  

-6 gouden regels (op aanvraag) 

-basistraining VW 

-oudermediatoren training 

Zie ook flyer trainingen voor 

en najaar 2018   

Vreedzame wijktraining  

Ma. 9.30-11.30 op 17/9, 1 

en 15/10 (de Boog) Yvonne 

 

Woe. 19.30 – 21.30  

19/9, 3 en 17/10  

(De dreef) Petra  

 

Woe. 9.00-11.00  

19/9, 3 en 17/10. (De jager)  

Wijk &co / al Amal Regulier  
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klare 

 

Oudermediatorentraining 

Mattheus moeders:  

Woe. 8.45-10.45 31/10- 14 

en 28/11 (ouderlokaal)  

Petra/ Yvonne?  

 

Di. 30/10 , 13 en 17/11 

19.30- 21.30  

(De Dreef)   Klare?  

 

Najaar: planning maken voor 

2019  

Meer bewustwording t.a.v. 

eigen (voor) oordelen 

polarisatie/radicalisering  

Alle schoolteams hebben de 

training omgaan met scherpe 

verschillen gevolgd  

17/18 september 2018 

evaluatie training omgaan 

met scherpe verschillen voor 

schoolteams in bijzijn van 

Caroline Verhoeff en Amy 

Jane Gielen  

St. Vreedzaam en Amy 

Jane Gielen, Kernteam 

Brede School  

Financiering uit??  

Plan van aanpak maken als 

vervolg op training  

Scholen maken eigen plan  

 

Na evaluatie in kernteam Scholen   

Plan SMO ’s volgen en 

verbindingsmogelijkheden 

onderzoeken 

(zie aanvraag SMO’s) 

Dialoog met bewoners over 

polarisatie/ radicalisering  

Data?? Wijk &co (Hind/ Sageeta) 

 

UZWS / SMO’s  

Kwaliteit van Vreedzaam in 

de stad borgen  

Bijdragen aan  op te richten 

expertise centrum Vreedzame 

stad (zie ook uitvraag 2019-

2024) SMO’s 

 VW trainers/coördinatoren  

St. Vreedzaam 

 

Regulier  

Stedelijke afstemming 

Vreedzame wijken  

Deelname stedelijke stuurgroep 

VW: 4 x per jaar o.l.v. st. 

vreedzaam/ MO gemeente 

Utrecht 

di. 25/ 9 van  9.00 tot 12.00 

do. 13/12 van 9.00 tot 12.00  

 

VW coördinatoren stad 

Utrecht 

Regulier  
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Overvecht positief profileren  Werkbezoeken uit andere 

Vreedzame wijken ontvangen  

Op verzoek   Belangstellenden uit het 

(buiten) land  

 

Ouders betrekken bij de 

VW 

    

Oudermediatoren opleiden  

via school ondersteunen bij 

inzet op schoolplein of 

tijdens schoolactiviteiten   

 Planning?  Scholen   

Ouders ondersteunen bij 

toepassen van mediatie 

vaardigheden op 

oefenplekken speeltuin of 

speel mee  

Oudermediatoren op  

Schakel, Marcus, OBO G, K, W 

 

Nog plannen  Wijk &co  

 

 

Ondersteuning 

oudermediatoren netwerk 

op wijkniveau  

(verbinden met elkaar en 

aan wijknetwerken 

zichtbaarheid, positioneren, 

waardering) 

4 bijeenkomsten per schooljaar  

 

Ouders maken  plan op basis 

van eigen wensen 

September: EHBO cursus 

Groep A: 10-12 pers.  

dinsdag 9.00-12.00 uur 

11-18-25 september  

Groep B: woensdag 12-19-

26 september 10-12 pers.  

 

4 bijeenkomsten 9.00-11.00 

Di. 9 oktober: plan maken 

Vr.  15 Februari 

Di. 18 juni: terugblikken en 

vooruit kijken  

Di. 2 juli:  informele afsluiting 

 EHBO: WAP 2017  

 

Regulier Brede school  

Impuls ouders MO?? 

Opbouwen mediatie 

netwerk (professionals en 

ouders)  

Afstemming Vreedzaam en 

veiligheid  

1 x per jaar  Di. 13 November 9.00 tot 

11.00   

Buurtbemiddeling  

Wijk &co 

JoU  

Politie  

Wijkbureau veiligheid  

Regulier  

Ouders van de peutercentra 

betrekken bij 

peutercentrum/ basisschool   

Voorlichtingen geven op alle 

peutercentra ? 

 

? Wijk &co  klare/ Yvonne?  

Spelenderwijs  

St. Vreedzaam? 

Impuls ouders MO ?? 
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Pilot cluster locaties? Oudermediatoren   

Ontwikkeling volgen m.b.t. 

ouders en stadsscholen  

Bijeenkomsten met ouders van 

OBS locaties in tuindorp en 

Overvecht vanuit gezamenlijk 

belang kiezen ouders zelf 

onderwerp voor ontmoeting  

 Locatie OBO W? 

Wijk &co (Justin?) 

RUU (Bob Horjus) ?? 

 

 

Vaders betrekken bij 

Vreedzame school 

(volgen van ontwikkelingen) 

Ondersteunen van 

vadergroepen:  

Marcus (ook oudermediatoren) 

Schakel 

OBO K, G, W, S 

 

 Scholen   

Kinderen betrekken      

Mediatoren van groep 8 

trainen voor toepassen van 

vaardigheden in de wijk  

WM traject uitvoeren:  

*2 training bijeenkomsten: 

Algemeen incl.  online en op 

stagelocatie  

*stage bij Vreedzame 

organisatie  

*diploma uitreiking  

 

 

 

 

november-mei in MFA OBO 

G/Mattheus:  

*training 1 in week 42 van 

9.00 tot 11.30   

OBO K, Johannes, schakel 

Dinsdag  16 oktober  

 

Joannes XXIII, OBO W, 

Opdreef en st. Maarten 

Donderdag 18 oktober 

 

OBO G, OBO S, Marcus en 

Mattheus  

Vrijdag 19 oktober  

 

*Training 2: divers op stage 

plekken in de wijk (nog te 

plannen in overleg met 

Vreedzame stage 

organisaties)  

 

Sociaal makelaars: 

Remco, Mohamed, 

Yvonne/Klare? 

 

Schooltrainers van: 

Opdreef (2
e
 jaar)  

Joannes XXIII (2
e
 jaar) 

Mattheus (1
e
 jaar)  
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*Diploma uitreiking: 

dinsdag 28 mei 14.00-15.00 

op Trajectum 

 

 

Wijkmediatoren activeren 

om vaardigheden toe te 

passen op Vreedzame 

plekken in de wijk. 

Toe leiden naar wijk 

oefenplekken: 

-mediatoren club  

-tienerclub  

-speeltuinen 

-speel mee locaties 

Na schooltijd in overleg met 

st. JoU en Wijk &co  

Maandag 15.30-17.00 in  

Prosific? 

St. JoU en Wijk&co  

Vreedzaam gedrag online 

stimuleren. 

Online platform borgen 

binnen VW aanpak  

Project uitvoering: 

www.wijkmediatoren-

overvecht.nl 

In bibliotheek na overleg met 

Ilse  

Maandagen van 14.45 tot 

15.15  

 

Workshop ouder-kind 

vloggen voor website (week 

van de opvoeding)  

Ilse Meursinge (Mira 

media) / Yvonne? 

Versnelling 2017 en 2018 

NB: Financiering tot 1/1/2019  

Vervolgaanvraag jan-juli 

2019??? 

Ondersteuning 

wijkmediatoren in VO, 

doorgaande lijn  

Bijeenkomst JoU voor alle 

wijkmediatoren 2017-2018 : 

samen plan maken  

 

September  

Wekelijks bijeenkomsten  

Vaardigheden oefenen 

Toepassen in de wijk (o.a. 

tienercentrum/pleinfeesten) 

JoU  

Wijk&co (tienercentrum)  

 

Kinderraad 2017-2018 

ondersteunen bij uitvoering 

actie (boekje activiteiten) 

(groep 8 leerlingen) 

Kinderraad bijeenkomst  

NB: voor kinderraad 2017-2018  

 

Feestje, activiteiten aanbod en 

presentatie boekje /app.  

Vrijdag 14 September  

9.00 tot 11.30  

 

Oktober na schooltijd  

Woensdagmiddag   

10 oktober ? 

Wijk &co Remco + Petra  

Plus ondersteuners: 

vormgeving/ PR 

/zorgzusters  

Regulier + 

Versnelling 2017: 

kinderparticipatie  

Uitvoering VW kinderraad  

2018-2019 (groep 7 

leerlingen)  

-Verkiezingen (2 ll per school) 

-4 wijkbijeenkomsten  

-Voorbereiding actie  

-Stedelijke kinderraad  

Dinsdagen 9.00 tot 11.00  

22 Januari  

19 Februari 

19 Maart  

Scholen  

VW+ Wijk &co 

Regulier  
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16 April  

? Mei: stedelijke kinderraad  

Verstevigen Vreedzame 

wijk kinderraad: 

doorgaande lijn van school 

naar wijk: Bv 

leerlingenraad, kinderraad 

per schooljaar, wijk 

kinderraad, stedelijke 

kinderraad 

    

Verbinden met lessen VS  Samen een wijk spel 

ontwikkelen:  

Input leveren op doel en inhoud 

spel 

Feedback/uitproberen spel  

2/3 bijeenkomsten nog te 

plannen met betrokkenen 

Scholen: Isis en  Elske 

Spelmaker (Txell?) 

Wijk &co (Remco) 

Versnelling 2017 en 2018 = 

vernieuwing 

kinderraad/kinderparticipatie 

En vervolg monitor VW 

  

Kinderen in Overvecht 

verbinden met wijkraad  

(NB: als wijkraden blijven 

bestaan, zie 

coalitieprogramma) 

*Kinderen plus wijkraad 

samenbrengen voor brainstorm  

*Training Vreedzaam voor 

wijkraad ?  

*ouders betrekken bij KR? 

Nog te plannen  Wijk &co (Remco) / social 

collective? / Klare 

 

Klare/Remco?  

  

Versnelling 2017: 

vernieuwing 

kinderraad/kinderparticipatie  
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