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Het onderzoek; opzet, werkwijze en doel  

 

Inleiding 

Wat doen de kinderen in Overvecht na schooltijd? En wat willen zij graag leren? Hoe staan hun 

ouders daar tegenover? Sluit ons activiteitenaanbod aan bij de wensen en behoeften van kinderen en 

hun ouders? Als Brede School realiseerden wij ons dat we hierop onvoldoende antwoord kunnen 

geven. Reden dus om het aan kinderen en ouders zelf te vragen.   

In het voorjaar van 2019 hebben kinderen van vrijwel alle scholen meegedaan aan een enquête van 

de Brede School over vrije tijdsbesteding en (deelname aan) activiteiten na schooltijd.  

 

Werkwijze 

Wij hebben een schriftelijk vragenlijst voor kinderen en een vragenlijst voor ouders opgesteld.
1
 Deze is 

ter controle voorgelegd aan schoolcontactpersonen talentontwikkeling en aanbieders van activiteiten. 

De op- en aanmerkingen die zij maakten zijn verwerkt. Vervolgens zijn de vragenlijsten voorgelegd 

aan het Kernteam. Het Kernteam heeft deze goedgekeurd en we hebben afgesproken op welke wijze 

ze worden uitgezet. Bij een aantal scholen zijn de vragenlijsten klassikaal ingevuld. Het was zoals 

verwacht moeilijker om ouders te benaderen. Het beste middel bleek de vragenlijst in een gesloten 

envelop met de naam van het kind mee naar huis geven en ouders verzoeken om deze ingevuld weer 

in te leveren.  

Daarnaast hebben we onder aanbieders van activiteiten en scholen geïnventariseerd wat het bereik 

van kinderen is en hoe we dit kunnen verbeteren. Conclusies daaruit zijn meegenomen in de 

aanbevelingen in dit verslag.  

 

Doel van dit onderzoek 

Als Brede School willen we weten of het activiteitenaanbod bekend is bij ouders en kinderen en of 

kinderen daarvan gebruik maken. Daarnaast willen we weten of dit aanbod voldoet aan de wensen en 

behoeften; wat willen kinderen doen en leren? Hoe staan ouders daar tegenover? Als wij weten wat 

de wensen zijn, dan kunnen we het aanbod daarop beter afstemmen.  

Maar ook; wat doen de kinderen na schooltijd, waar zijn zij mee bezig en wat vinden zij het leukste om 

te doen? Tot op heden hadden we daarop onvoldoende zicht. Hopelijk brengen de resultaten van dit 

onderzoek daarin verandering.   

 

Respons van kinderen 

In totaal hebben 391 kinderen de vragenlijst ingevuld. De meeste kinderen hebben alle vragen 

beantwoordt, sommige -met name jongere- kinderen hebben de vragen wat ze het leukste vinden om 

te doen en wat ze graag willen leren overgeslagen. In totaal hebben 188 jongens en 203 meisjes 

deelgenomen aan het onderzoek. De gemiddelde leeftijd is 10 jaar, de jongsten zijn 6, de oudste is 13 

jaar oud.  

 

Verdeling naar groep, waarbij soms sprake is van gecombineerde groepen 

 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

Aantal:  5 60 22 133 39 132 

 

Respons van ouders 

Helaas is het bereik van ouders minder groot. De vragenlijst is ingevuld door 31 ouders van vier 

scholen: Jenaplanschool Cleophas, Joannes XXIII, Marcusschool en de Schakel. Tezamen hebben zij 

62 kinderen. Twee kinderen gaan naar de Voorschool, de overige naar de basisschool. De 

gemiddelde leeftijd is ruim 7,5 jaar. Dat is jonger dan de gemiddelde leeftijd van kinderen die de 

vragenlijst hebben ingevuld.  

 

 

                                                           
1
 De vragenlijsten zijn als bijlage toegevoegd 
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Bekend met de Brede School  
 

Sinds een paar jaar staat het aanbod 

van de talentencarrousel op een poster 

die hangt op alle scholen, maar ook bij 

de Kernteampartners, de schoolarts, 

SportUtrecht en op ander plaatsen 

zichtbaar in de wijk. Het is een uitdaging 

om aan ouders uit te leggen hoe de 

poster werkt. Ouders die het weten, 

vragen er tegenwoordig naar en 

vertellen andere ouders over het 

aanbod. Dat is echt een meerwaarde 

van de herkenbaarheid van de poster 

 

Bekendheid met de Brede School bij 

ouders  

Ruim 2/3
e
 van de ouders is bekend met 

het aanbod van de Brede School. Zij 

kennen dit via de Nieuwsbrief van school 

(het meest genoemd). Ook kennen 

ouders het aanbod omdat de juf, 

meester of het kind zelf erover verteld 

heeft. Enkele ouders geven aan door 

andere ouders op de hoogte te zijn 

gebracht. Een ouder noemt de website 

van de Brede School als informatiebron. 

 

 

 

Deelname aan Brede School-activiteiten 

Ruim driekwart van de kinderen geeft aan dit jaar te hebben deelgenomen aan activiteiten van de 

Brede School. Bij de vier OBO’s zijn Brede School-activiteiten onder schooltijd. De verwachting is 

daarom dat alle kinderen zeggen meegedaan te hebben met activiteiten. Dat is niet het geval. 

Mogelijk weten de kinderen niet altijd dat het een Brede School-activiteit betreft. Eveneens ruim 3/4 

van de ouders geeft aan dat een of meer van de kinderen wel eens heeft meegedaan met activiteiten. 

Daaronder zijn ook ouders die eerder lieten weten niet bekend zijn met de Brede School.  

Niet alle ouders weten dat activiteiten na schooltijd worden georganiseerd door de Brede School. Zij 

dachten dat dit van school of rechtstreeks van de aanbieder afkomstig was. Ook ouders die aangeven 

nooit te hebben deelgenomen, noemen onbekendheid met het aanbod als oorzaak daarvan. Een 

ouder noemt tijdgebrek als reden. Andere redenen om niet deel te nemen (geen interesse, te ver weg) 

worden niet genoemd. Het lijkt daarmee louter een imago-kwestie te zijn. Meer bekendheid met het 

aanbod kan de deelname vergroten.  

 

De rol van de school  

Het is van belang om de Brede School en het activiteitenaanbod nog meer en beter onder de 

aandacht moeten brengen en ook aan scholen vragen om hierin een actieve rol te nemen. Scholen 

kunnen dit doen door in de nieuwsbrief of schoolapp de activiteiten van de Brede School op te nemen, 

en door in de klas te vertellen over het aanbod, de onderschoolse lessen en de mogelijkheid om deel 

te nemen aan de vervolglessen.  

Een school heeft ervoor gekozen om de vakleerkracht gymnastiek in te zetten om ouders aan te 

spreken als zij hun kinderen komen halen en te vertellen over het aanbod. Met een laptop in de hal 

was het mogelijk om ter plekke in te schrijven. Dit heeft geleid tot veel aanmeldingen.  

Activiteitenposter van de talentencarrousel  
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De website van de Brede School kan verbeterd worden. De inschrijfpagina is niet gemakkelijk te 

vinden en leidt soms tot verwarring, zeker bij minder taalvaardige ouders. Inschrijven via een app zou 

laagdrempeliger zijn. De poster is inmiddels bekend bij ouders, kinderen en leerkrachten. Het zou 

goed zijn om deze op klein formaat uit te delen aan alle kinderen, voor op de koelkast.  

 

Conclusies en aanbevelingen 

Niet alle kinderen en ouders weten de weg naar het activiteitenaanbod van de Brede school te vinden. 

Of -als zij deelnemen- weten zij niet dat het gaat om activiteiten van de Brede School. De invloed van 

de schoolleider is groot, zowel naar ouders als naar leerkrachten. Een mail aan alle ouders met een 

link naar de inschrijfpagina leidt direct tot meer aanmeldingen. Evenals een leerkracht die daarover 

vertelt. Om bekendheid te vergroten zijn verschillende middelen mogelijk, zoals het Brede School-

aanbod opnemen in media van de school (nieuwsbrief, app) en ouders actief wijzen op het bestaan. 

Ook de website van de Brede school moet beter, het verdient aanbeveling om aanmelden 

gemakkelijker te maken, indien mogelijk via een app die ouders op hun smartphone kunnen plaatsen. 

Een aanbeveling is ook om de poster op flyer-formaat uit te brengen en mee te geven aan alle 

kinderen  
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Vrije tijdsbesteding van kinderen 

 

Wat doen kinderen na schooltijd?  

In elk geval maken zij hun huiswerk; 85% van de kinderen heeft de afgelopen week huiswerk 

gemaakt. Veel kinderen hebben thuis gespeeld, met een broertje of zusje of ze hebben spelletjes 

gedaan, op de computer of echte spelletjes (beiden genoemd door 80% van de kinderen). Dat geldt 

eigenlijk voor alle leeftijden. Ook buiten spelen is heel populair, driekwart van de kinderen heeft deze 

week of vorige weken buiten gespeeld. De jongste kinderen spelen net zo vaak buiten als oudere 

kinderen en jongens even vaak als meisjes. Ook spelen in de speeltuin is populair; 60% van de 

kinderen heeft in de speeltuin gespeeld de laatste weken. Jongere kinderen gaan zoals te verwachten 

vaker naar zwemles, maar ook veel oudere kinderen noemen zwemmen als bezigheid,  

Voor veel kinderen maakt naar de moskee gaan of Arabische lessen volgen deel uit van de tijd die zij 

buiten school besteden; ruim de helft van de kinderen heeft de laatste weken de moskee (of kerk, zegt 

een meisje) bezocht en bijna de helft heeft Arabisch les gehad.  

Leren en muziek maken na schooltijd; 68 kinderen (17%) gaat naar huiswerkbegeleiding, 48 kinderen 

gaan naar de BSA en 26 kinderen gaan naar de Weekendschool. Ruim een kwart van de kinderen 

geeft aan na schooltijd naar de lessen van de MuziekRoute te gaan of na schooltijd muziek te maken.  

De laatste weken hebben 116 kinderen (30%) meegedaan met de Brede school-activiteiten na 

schooltijd, 76 kinderen deden mee met activiteiten in het buurthuis.  

Opvallende zaken: bijna de helft van de kinderen heeft onlangs gesport bij een sportclub; Dat is meer 

dan verwacht. Ook boven verwachting is het aantal kinderen dat gebruik maakt van de bibliotheek als 

vrije tijdsbesteding; 207 kinderen oftewel 53% is de laatste weken naar de bieb geweest.  

 

Wat hebben de kinderen het meest gedaan?  

We hebben kinderen gevraagd om een top 3 te maken. Het meest genoemd door kinderen is iets 

doen buiten: buiten spelen of voetballen, bijna een kwart van de kinderen heeft dat het meest gedaan. 

Ook thuis spelletjes doen of spelen met een broer of zus is populair, 58 kinderen hebben dat het 

meest gedaan. Bezigheden met of achter een scherm (tv of YouTube, gamen, iPad, tablet, telefoon) 

zijn daarnaast een aparte categorie; 57 kinderen doen dat het meest.  

Ook sporten bij een sportclub is wordt door veel kinderen gedaan; 60 kinderen (15%) noemen dat als 

eerste, waarvan een aantal kinderen de specifieke sport benoemt. 42 kinderen hebben vooral 

huiswerk gemaakt en 32 kinderen hebben de meeste tijd doorgebracht in de moskee of bij Arabische 

les. Een groep van 52 kinderen weet niets te noemen of hebben deze vraag niet beantwoord. Het zijn 

vooral de jongere kinderen die deze vraag open gelaten hebben. Wellicht was de vragenlijst taal-

technisch toch iets te hoog gegrepen.  

 

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de meest genoemde bezigheden deze en vorige week 

 

1
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Op de tweede plaats wordt huiswerk maken het vaakst genoemd, door 63 kinderen. De meesten doen 

dat thuis, drie kinderen geven aan naar huiswerkbegeleiding te gaan. Thuis spelen wordt ook nu vaak 

genoemd, door 58 kinderen. Buiten spelen neemt een minder prominente tweede plaats in, voor 43 

kinderen geldt dat ze dit ook veel hebben gedaan. Hetzelfde aantal zegt veel naar de moskee of 

Arabische les geweest te zijn. Veel kinderen weten niets op de tweede of derde plaats te noemen.  

 

Wat vinden kinderen het leukste om te doen?  

In totaal hebben 360 kinderen deze vraag beantwoordt. De lijst met dingen die zij leuk vinden is enorm 

lang en zeer uitgebreid. Het meest genoemd zijn buiten spelen, spelen met vrienden of vriendinnen, 

broertjes en zusjes, sporten of naar de sportclub en met een scherm bezig zijn (gamen, computeren 

laptop, telefoon of iPad/tablet). Ook veel genoemd zijn: voetballen, naar de bibliotheek gaan en 

zwemmen. Maar kinderen noemen ook; de avonturenclub, autorijden, verschillende sporten 

(paardrijden, ijshockey, basketbal) en Arabisch of een andere taal leren of meedoen met Overvecht 

Heros, een project van de OBO’s.  

 

Brede School-aanbod  

In totaal 100 kinderen noemen op de eerste plaats een activiteit die de Brede School nu biedt. Ook als 

tweede of derde keus worden Brede School-activiteiten genoemd, respectievelijk 52 en 50 keer. Niet 

alle kinderen hebben deze vraag beantwoordt, waarschijnlijk mede omdat jongere kinderen nog niet 

met alle activiteiten in aanraking zijn geweest. Voetballen is absoluut het populairst.  

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de top 3 die kinderen hebben gemaakt, voor zover het 

aanbod van de Brede School betreft.  

 

Brede School-activiteiten genoemd in de top 3 van leukste dingen om te doen:  

leukste om te doen 1e 2e 3e 

atletiek 5 4 2 

muziek maken of luisteren, zingen  6 8 9 

medialessen 3 2 5 

dansen 7 5 8 

korfbal  2   1 

schaken  6 4 5 

taekwon-do 2 6 3 

techniek 2 1   

(musical)theater 3 1 2 

voetbal  67 17 12 

worstelen 3 4 2 

circus  1 2 3 

judo 4 2 2 

totaal Brede School-activiteit 111 56 54 

totaal antwoorden op deze vraag  360 327 282 

percentage BS activiteiten genoemd 31% 17% 19% 

 

Kinderen noemen ook activiteiten die de Brede School (nog) niet biedt, onderstaand een overzicht van 

activiteiten die ten minste 5 keer worden genoemd:  

 Kickboxen 

 Turnen 

 Knutselen, kleuren, tekenen, verven 

 Koken 

 Lezen  
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Conclusies en aanbevelingen 

Het is interessant om van de kinderen te horen wat zij na school (het liefste) doen. Opvallende zaken; 

dat kinderen zoveel buiten spelen, dat naar de moskee gaan en Arabische les volgen een belangrijk 

deel van de vrije tijdsbesteding uitmaken, dat de MuziekRoute en muziek maken zo populair is. Ook 

zijn meer kinderen dan wij dachten lid van een sportclub en blijkt naar de bibliotheek gaan heel 

populair te zijn.  

Veel kinderen zijn blij met het activiteitenaanbod van de Brede School, vooral voetbal is populair. Zij 

noemen een aantal activiteiten die de Brede School nog niet biedt, maar die wij in de toekomst wel in 

de carrousel kunnen opnemen.  
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Wat willen kinderen graag leren? 

 

De meeste kinderen hebben goed over deze vraag nagedacht en een serieus antwoord gegeven. 

Opvallend veel kinderen geven aan beter te willen worden in iets dat zij nu al doen; beter leren 

voetballen, beter een muziekinstrument leren spelen, beter in techniek.. Eveneens veel genoemd; 

verschillende aspecten van digitale vaardigheden; websites leren maken, leren programmeren (en 

hacken, zeggen twee jongen) en games maken. Een aantal kinderen noemt eigenschappen en 

vaardigheden; luisteren naar de juf, voor mijzelf opkomen, niet boos zijn, beter samenwerken of 

beroepen (bakker, automonteur, fotograaf, nagellak zetten).   

 

Talentencarrousel 

Het meest genoemd, door een kwart van de kinderen, is iets uit de huidige activiteitencarrousel. 

Voetbal, inclusief specifieke trucjes en panna-voetbal, blijkt veruit favoriet, gevolgd door dansen (en 

breakdance). De MuziekRoute, naschoolse lessen en het ensemble zijn een schot in de roos: de 

belangstelling voor muziek maken (zingen en het bespelen van een instrument) groot is. Sommige 

kinderen noemen expliciet een instrument zoals viool of beter keyboard of trompet leren spelen.  

Ook de belangstelling voor schaken is groot. Vreemd genoeg blijft het aantal aanmeldingen voor de 

schaakclub daarbij achter. Mogelijk is het bestaan daarvan toch nog onvoldoende bekend. Bij judo is 

het omgekeerde het geval; maar weinig kinderen geven aan dat te willen leren, terwijl het aantal 

aanmeldingen voor de vervolglessen en de club groot is. Weinig genoemd uit het huidige aanbod is 

circus en theater. Acrobatiek daarentegen (flicflacs en salto’s leren maken) is wel populair, vooral bij 

meisjes.  

Kinderen noemen ook activiteiten die nu niet in het activiteitenaanbod zitten. Het meest genoemd zijn: 

tekenen, turnen, koken, basketbal, kickboksen en programmeren. We willen bekijken of we deze 

activiteiten deels kunnen opnemen in het activiteitenaanbod.  

 
  

Schaken vergt concentratie, maar is ook zo spannend 
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Schoolvakken 

Veel kinderen geven aan graag beter te willen worden in schoolvakken. Veel genoemd is begrijpend 

lezen, taal spelling en rekenen. Kinderen uit groep 8 willen graag middelbare schoolvakken leren: 

scheikunde, wiskunde. Ook veel kinderen willen graag een andere taal leren; Engels, Frans, Duits, 

maar ook Chinees, Japans of Koreaans en (beter) Arabisch leren en schrijven.  

 

Bijzondere antwoorden 

Sommige kinderen geven hele mooie antwoorden op deze vraag:  

Een meisje uit groep 8 van de Mattheusschool wil het universum begrijpen en leren omgaan met 

dilemma’s, een meisje van 10 jaar (Mattheusschool) wil beter voor zichzelf leren opkomen. Of leren 

over het leven van vroeger en nu (jongen, 10 jaar, Mattheusschool) of mensen beter maken (meisje, 

groep 4, OBO Watertoren). Een meisje uit groep 4 van Joannes XXIII wil leren niet boos te zijn en op 

het bord te schrijven. Een jongen uit groep 4 van de Watertoren wil zich leren te gedragen, maar toch 

ook wel leren ‘vegten’.  

 

Onderstaande grafiek geeft weer wat kinderen graag willen leren 

 
 

Conclusies en aanbevelingen 

De meeste kinderen weten heel goed wat zij willen leren en zijn behoorlijk leergierig. Zij willen veelal 

beter worden in dingen die zij nu al doen. Dat geldt zoveel voor vrije tijds-activiteiten die de Brede 

School aanbiedt als voor schoolvakken. Vooral kinderen uit de bovenbouw willen graag vreemde talen 

leren. Het aanbod van de Brede School lijkt populair. Anderzijds; het is ook mogelijk dat kinderen 

vooral de huidige activiteiten noemen omdat zij weinig of geen besef van andere mogelijkheden 

hebben. Er worden een aantal mogelijke nieuwe activiteiten genoemd. Ook meer aandacht voor 

schaken en de schaakclub lijkt gerechtvaardigd. Kinderen willen dit graag leren, maar toch is er weinig 

animo voor de vervolglessen of de schaakclub.  

Het verdient aanbeveling om met het Kernteam van de Brede School verder te onderzoeken of 

kruisbestuivingen tussen schoolse vakken en het Brede School-aanbod mogelijk en wenselijk is, 

bijvoorbeeld een leesclub om begrijpend lezen te bevorderen of het leren van een vreemde taal 

opnemen in het activiteitenaanbod. Veel kinderen komen regelmatig in de bibliotheek, meer 

samenwerking met de bibliotheek is wenselijk, bijvoorbeeld om te lezen in een leesclub. We willen 

bekijken of een aanvulling op het huidige aanbod mogelijk is en ten slotte meer aandacht en 

bekendheid voor schaken genereren.  
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Wat vinden ouders?  

 

Zoals gezegd, de respons onder ouders is helaas achter gebleven bij de respons van de kinderen; 31 

ouders met tezamen 62 kinderen hebben de vragenlijst ingevuld. Toch zijn de reacties de moeite 

waard om te benoemen.  

 

Het aanbod van de Brede School 

De reacties van ouders op de vraag naar de ervaring met het huidige en mogelijk toekomstige aanbod 

wijken weinig af van wat de kinderen hebben gezegd. Enkele ouders willen graag een breder aanbod 

voor de bovenbouw en specifiek een aanbod voor meisjes, bijvoorbeeld zelfverdediging of voetbal. 

Ook noemt een aantal ouders ondersteuning bij huiswerk en schoolvakken. Andere genoemde 

activiteiten: koken, tekenen, knutselen, volksdansen, breien.  

 

Ouder-kindles 

Een minderheid van de 

ouders weet dat er ouder-

kindlessen zijn (9 van de 

31 ofwel 29%). Meer dan 

de helft van de ouders die 

hiermee bekend is, is ook 

aanwezig geweest (5 

ouders). Ouders die daar 

waren vonden het 

meestal erg informatief, 

leuk en leerzaam. Het 

schort niet aan de inhoud 

van de lessen. Maar meer 

aandacht voor het 

bestaan is dus harde 

noodzaak.  

 

 

Wat doen de kinderen na schooltijd, volgens de ouders 

Ouders benoemen vrijwel dezelfde activiteiten als kinderen. Volgens de ouders hebben veruit de 

meeste kinderen de afgelopen weken thuis gespeeld: spelletjes doen, gamen of spelen met een 

broertje of zusje. Ook ouders geven, evenals de kinderen zelf, aan dat kinderen veel buiten of in de 

speeltuin spelen. De helft van de kinderen is in de bibliotheek geweest. Eveneens de helft is naar de 

moskee of Arabische les geweest. Een relatief grote groep kinderen heeft deel genomen aan een 

(sport-)activiteit van de Brede School en elf kinderen hebben muziek gemaakt bij de MuziekRoute. 

Een derde van de kinderen heeft gesport bij een sportclub. Dat is minder dan de kinderen zelf 

aangaven. Mogelijk ligt dat aan het leeftijdsverschil, deze ouders hebben gemiddeld iets jongere 

kinderen. Dat zelfde geldt voor huiswerk. Kinderen noemen dat als bezigheid die zij het meeste 

hebben gedaan. Ouders zien dat anders. Geen enkele ouder noemt huiswerk maken als nummer 1 

van de top 3. Dat kan liggen aan de beleving van kinderen, maar mogelijk ook aan de leeftijdsgroep. 

Relatief meer kinderen uit de bovenbouw hebben aan het onderzoek meegedaan, terwijl vooral 

ouders van iets jongere kinderen de vragenlijst hebben ingevuld.   

 

Wat vinden ouders het belangrijkste? 

Gevraagd is om aan te geven wat het belangrijkste is dat kinderen leren of ervaren na schooltijd. 

Vrijwel iedereen noemt meerdere zaken, de meeste ouders drie. Jammer, want zo weten we nog niet 

wat zij het allerbelangrijkste vinden. Toch zijn er wel kenmerken aan te wijzen.  

Ruim driekwart van de ouders noemt plezier maken en spelen met andere kinderen als een van de 

belangrijkste zaken. Ook bewegen en buiten zijn vinden ouders belangrijk.  

Moeders, kinderen en schaakstukken 
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Opmerkelijk is het belang dat ouders hechten aan de extra ondersteuning bij schoolprestaties. Ouders 

vinden dat een relevante invulling van de tijd na schooltijd. De vraag is of het een taak voor de Brede 

School is om hierin te voorzien of dat dit iets is dat we bij de scholen laten.  

 

Onderstaande grafiek geeft aan wat ouders hebben genoemd als belangrijkste bezigheid:

 
 

Conclusies en aanbevelingen 

Ouders zijn weinig bekend met het activiteitenaanbod van de Brede school. Als zij al weten dat het 

mogelijk is om na schooltijd activiteiten te doen, dan zijn zij in de veronderstelling dat de school of de 

aanbieder dit organiseert. Dat geldt evenzo voor de bekendheid met de ouder-kindlessen. Hierin is 

nog een wereld te winnen. Temeer daar ouders die ooit een ouder-kindles bijwoonden daarover heel 

enthousiast zijn.  

Ouders vinden plezier maken en (leren) omgaan met andere kinderen veruit het belangrijkste om na 

schooltijd te doen. Toch is er ook een relatief grote groep ouders die graag extra ondersteuning bij het 

schoolwerk zou willen zien. Het verdient aanbeveling om deze wens serieus te nemen en te 

onderzoeken of dit iets is voor de Brede School, de scholen zelf of een andere partij.  

 
 

  

0 5 10 15 20 25 30

sociaal netwerk, andere kinderen ontmoeten

plezier maken, spelen met andere kinderen

extra ondersteuning voor schoolprestaties

bewegen/buiten zijn

iets doen voor de buurt of wijk

creatieve dingen doen (dansen, muziek maken etc)

kennis maken met eigen taal en religie
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Samenvatting van conclusies en aanbevelingen 

 

Bekendheid met de Brede School: 

Niet alle kinderen en ouders weten de weg naar het activiteitenaanbod van de Brede school te vinden. 

Of -als zij deelnemen- weten zij niet dat het gaat om activiteiten van de Brede School. De invloed van 

de schoolleider is groot, zowel naar ouders als naar leerkrachten. Een mail aan alle ouders met een 

link naar de inschrijfpagina leidt direct tot meer aanmeldingen. Evenals een leerkracht die daarover 

vertelt. Om bekendheid te vergroten zijn verschillende middelen mogelijk, zoals het Brede School-

aanbod opnemen in media van de school (nieuwsbrief, app) en ouders actief wijzen op het bestaan. 

Ook de website van de Brede school moet beter, het verdient aanbeveling om aanmelden 

gemakkelijker te maken, indien mogelijk via een app die ouders op hun smartphone kunnen plaatsen. 

Een aanbeveling is ook om de poster op flyer-formaat uit te brengen en mee te geven aan alle 

kinderen  

 

Vrije tijdsbesteding van kinderen:  

Het is interessant om van de kinderen te horen wat zij na school (het liefste) doen. Opvallende zaken; 

dat kinderen zoveel buiten spelen, dat naar de moskee gaan en Arabische les volgen een belangrijk 

deel van de vrije tijdsbesteding uitmaken, dat de MuziekRoute en muziek maken zo populair is. Ook 

zijn meer kinderen dan wij dachten lid van een sportclub en blijkt naar de bibliotheek gaan heel 

populair te zijn.  

Veel kinderen zijn blij met het activiteitenaanbod van de Brede School, vooral voetbal is populair. Zij 

noemen een aantal activiteiten die de Brede School nog niet biedt, maar die wij in de toekomst wel in 

de carrousel kunnen opnemen.  

 

Wat kinderen graag willen leren:  

De meeste kinderen weten heel goed wat zij willen leren en zijn behoorlijk leergierig. Zij willen veelal 

beter worden in dingen die zij nu al doen. Dat geldt zoveel voor vrije tijds-activiteiten die de Brede 

School aanbiedt als voor schoolvakken. Vooral kinderen uit de bovenbouw willen graag vreemde talen 

leren. Het aanbod van de Brede School lijkt populair. Anderzijds; het is ook mogelijk dat kinderen 

vooral de huidige activiteiten noemen omdat zij weinig of geen besef van andere mogelijkheden 

hebben. Er worden een aantal mogelijke nieuwe activiteiten genoemd. Ook meer aandacht voor 

schaken en de schaakclub lijkt gerechtvaardigd. Kinderen willen dit graag leren, maar toch is er weinig 

animo voor de vervolglessen of de schaakclub.  

Het verdient aanbeveling om met het Kernteam van de Brede School verder te onderzoeken of 

kruisbestuivingen tussen schoolse vakken en het Brede School-aanbod mogelijk en wenselijk is, 

bijvoorbeeld een leesclub om begrijpend lezen te bevorderen of het leren van een vreemde taal 

opnemen in het activiteitenaanbod. Veel kinderen komen regelmatig in de bibliotheek, meer 

samenwerking met de bibliotheek is wenselijk, bijvoorbeeld om te lezen in een leesclub. We willen 

bekijken of een aanvulling op het huidige aanbod mogelijk is en ten slotte meer aandacht en 

bekendheid voor schaken genereren.  

 

Wat ouders vinden:  

Ouders zijn weinig bekend met het activiteitenaanbod van de Brede school. Als zij al weten dat het 

mogelijk is om na schooltijd activiteiten te doen, dan zijn zij in de veronderstelling dat de school of de 

aanbieder dit organiseert. Dat geldt evenzo voor de bekendheid met de ouder-kindlessen. Hierin is 

nog een wereld te winnen. Temeer daar ouders die ooit een ouder-kindles bijwoonden daarover heel 

enthousiast zijn.  

Ouders vinden plezier maken en (leren) omgaan met andere kinderen veruit het belangrijkste om na 

schooltijd te doen. Toch is er ook een relatief grote groep ouders die graag extra ondersteuning bij het 

schoolwerk zou willen zien. Het verdient aanbeveling om deze wens serieus te nemen en te 

onderzoeken of dit iets is voor de Brede School, de scholen zelf of een andere partij.  
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BIJLAGE; vragenlijst voor kinderen en voor ouders 

 

Hallo  

Wij willen graag weten wat je allemaal doet na schooltijd. Zo kunnen we bekijken of de activiteiten van 

de Brede School passen bij wat jij leuk vindt om te doen.  

 

De activiteiten van de Brede school zijn: zang en bewegen, judo, taekwon-do, worstelen, voetbal, 

atletiek, dans, korfbal, circus, theater, musicaltheater, techniek, medialessen en schaken.  

 

Eerst een paar vragen over jou zelf: 

 

Hoe oud ben je?   

Ben je een jongen of een meisje?   

Op welke school zit je?  

In welke groep?  

 

 

De Brede school biedt activiteiten onder en na schooltijd. Heb je dit jaar wel eens meegedaan met 

activiteiten?  

 

Wil je bij elke activiteit van de Brede School een kruisje zetten in het vakje:  

 

- bij JA als je wel eens hebt mee gedaan  

- bij NEE als dat voor jou niet zo is 

 

Ik heb meegedaan met   JA NEE 

 atletiek   

 worstelen   

 voetbal    

 dans    

 korfbal   

 taekwon-do   

 circus   

 theater   

 judo   

 medialessen   

 technieklessen    

 schaken   

 musicaltheater   

 een muziekinstrument bespelen na schooltijd   
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Wat doe je meestal na schooltijd? Wat heb je deze week en vorige week gedaan?  

Wil je bij elke activiteit een kruisje zetten in het vakje:  

 

- bij JA als je dat deze of vorige week hebt gedaan  

- bij NEE als dat voor jou niet zo is 

 

Wat ik allemaal heb gedaan:  JA NEE 

 sporten bij een sportclub   

 naar de bibliotheek    

 huiswerk maken thuis    

 naar het buurthuis voor een activiteit   

 muziek maken bij de MuziekRoute   

 naar huiswerkbegeleiding   

 naar de moskee   

 thuis spelen met mijn broer/zus   

 buiten spelen met vrienden en vriendinnen   

 in de speeltuin spelen    

 naar Arabische les   

 spelletjes thuis, zoals schaken of op de computer   

 meedoen met activiteiten op school na schooltijd    

 naar de Weekendschool   

 naar de BSA   

 naar zwemles, zwemmen   

 

 

Welke van deze activiteiten/dingen heb je het meeste gedaan deze week?  

1. ……………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………. 

 

 

Wat is je top 3 van leukste activiteiten/dingen om na schooltijd te doen? 

1. ……………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………. 

 

 

Wat wil je graag leren?  

1. ……………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………….. 

3………………………………………………………………………………………. 

 

 

Dank je voor het invullen!  

Je kan de ingevulde vragenlijst aan de juf of meester geven.  
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Geachte ouder, verzorger 

Brede School Overvecht organiseert activiteiten onder en na schooltijd. Wij willen graag weten of deze 

activiteiten aansluiten bij de wensen en behoeften van uw kinderen en u als ouder(s).  

 

Daarom het verzoek om deze vragenlijst in te vullen. Dit is anoniem. Wij hoeven de naam van u of uw 

kind(eren) niet te weten.  

 

Leeftijd, geslacht, school en groep. Het gaat om uw kind(eren) op de basisschool: 

 

Kind:  Leeftijd: geslacht  
2
 school  groep 

1  JONGEN / MEISJE   

2  JONGEN / MEISJE   

3  JONGEN / MEISJE   

4  JONGEN / MEISJE   

 

 

Bent u bekend met de activiteiten van de Brede School zoals sportlessen. schaken, theater- of 

circuslessen?  

 

0 JA  

0  NEE 

 

Als u daarmee bekend bent, hoe bent u hiervan op de hoogte gebracht?  

 

0 via Nieuwbrief van school 

0 via een app of email van de school 

0 de poster van de Brede School die op school hangt 

0 door de juf/meester 

0 van uw kind zelf  

0 via andere ouders 

0 een flyer van de aanbieder 

0 website van de Brede School 

0 anders namelijk…………………………………………………….. 

 

Hebben uw kinderen dit jaar meegedaan met activiteiten onder of na schooltijd?  

 

0 JA  

                                                           
2
 Doorhalen wat niet van toepassing is  
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0 NEE 

 

 

Als uw kinderen hebben meegedaan, kunt u dan aangeven met welke activiteiten?  

 

  0  Judo 

0  Dans 

0 Taekwon-do 

0 Worstelen 

0 Schaken  

0 Atletiek 

0 Voetbal 

0 Korfbal 

0 Theater 

0 Circus 

0 Mediawijsheid 

0 Techniek  

0  Muziekinstrument bespelen  

0 dat weet ik niet precies 

 

 

Als uw kinderen nooit hebben meegedaan, kunt u vertellen waarom niet? 

 

0  past niet bij interesse van kind(eren)  

0 geen tijd voor activiteiten na schooltijd 

0  de afstand naar de activiteit is te groot 

 0  andere reden, namelijk:……………………………………………………………  

  ……………………………………………………………………………………….. 

 

Bent u bekend met de ouder-kindlessen die op school worden gegeven?  

 

0  JA 

 0  NEE 

 

Bent u of uw partner wel eens naar een ouder-kindles op school geweest?  

 

0  JA 

 0  NEE 

 

 

Zo ja, hoe heeft u deze les ervaren?  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Welke activiteiten wilt u dat de Brede School aanbiedt en voor welke groep?   
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Uit het huidige aanbod: Voor groep:  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.   

 

 

Nieuw mogelijk aanbod Voor groep:  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.   

 

 

Welke activiteiten mist u nog?  

…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Wilt u bij elke activiteit een kruisje zetten als uw kind dat heeft gedaan? Het gaat om activiteiten de 

laatste tijd (deze week of vorige week).  

 

Activiteiten Kind 1 Kind 2 Kind 3 Kind 4 

sporten bij een sportclub     

sportactiviteiten op school na schooltijd     

naar de bibliotheek      

huiswerk maken thuis      

naar het buurthuis voor een activiteit     

een muziekinstrument bespelen op school       

naar huiswerkbegeleiding     

naar de moskee     

thuis spelen met broer/zus     

buiten of in de speeltuin spelen      

naar de Weekendschool of de BSA     

naar Arabische les     

spelletjes thuis; schaken of op de computer     

meedoen met activiteiten na schooltijd      

activiteit in Stefanus (muziek, dans, theater)     

zwemmen, naar zwemles     

 

Welke van deze dingen hebben u kinderen het meeste gedaan deze week?  

1. ……………………………………………………………………………………. 



19 
 

2. …………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………. 

 

 

Wat vindt u het belangrijkste voor uw kind(eren) na schooltijd? 

 

0 andere kinderen ontmoeten (sociaal netwerk) 

0 plezier maken, kunnen spelen met andere kinderen 

0 extra ondersteuning krijgen voor schoolprestaties 

0 bewegen/buiten zijn 

0 iets doen voor de buurt of wijk  

0 creatieve dingen doen zoals dansen, muziek maken etc 

0 kennis maken met eigen taal en religie 

0 iets anders namelijk…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

Hebt u nog tips aan de Brede School Overvecht?  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Hartelijk dank voor het invullen!  

 

U kunt de ingevulde vragenlijst aan de juf of meester van uw oudste kind geven.  

 

Wij zullen de uitkomsten van dit onderzoek binnenkort publiceren op de website 

www.bredeschoolovervecht.nl 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bredeschoolovervecht.nl/

