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Dit jaar meer activiteiten dan ooit  
 

Het schooljaar is al weer een 

tijdje bezig. En gelukkig liggen 

bijna alle corona-maatregelen 

achter ons. Wij hebben zin in 

een jaar vol met nieuwe en 

bekende activiteiten! Dit jaar 

zijn er veel verschillende  

sportactiviteiten: atletiek, 

basketbal, voetbal, flagfootball, 

hockey, judo, taekwon-do, 

dans, worstelen en in de 2e 

periode vanaf februari 2022 

ook weer turnen.  

Nieuw in de carrousel is 

korfbal voor kleuters, dat 

start in cluster zuid (OBO  

Spoorzicht, Cleophas, Op 

Dreef).  

 

Voor groep 8  

Voor leerlingen uit groep 8 is 

er performance en 

mediaskills, waar je leert een 

presentatie te maken, maar 

ook hoe je voor een groep 

staat en je verhaal vertelt. De 

lessen mediaskills besteden 

aandacht aan de online wereld 

en bijvoorbeeld (de invloed 

van) fake-nieuws. Natuurlijk 

kunnen kinderen uit groep 8 

zich ook aanmelden voor de 

vervolglessen voor de 

bovenbouw.  

Voor de jongsten 

Voor groep 1 en 2 is er judo, 

taekwon-do, dans, voetbal, 

zang en bewegen, korfbal 

worstelen en Samen Lezen.  

 

Carrousel 

Zoals alle jaren gaan de 

activiteiten als een carrousel 

door de wijk. Daardoor 

komen de activiteiten langs op 

alle scholen, meestal in een 

jaar en soms verdeeld over 

twee schooljaren. Na de 

lessen op school is het 

mogelijk om verder te gaan en 

nog meer te leren. Dat kan in 

de 5 gratis vervolglessen die 

de Brede School aanbiedt.  

 

Avonturenclub 

Wegens het grote succes en 

de enorme belangstelling vorig 

jaar hebben we besloten om 

de Avonturenclub aan te 

bieden op alle scholen, voor 

de middenbouw en de 

bovenbouw. Op de poster die 

hangt op school en de flyer 

die kinderen mee naar huis 

hebben gekregen is te zien 

wanneer de Avonturenclub op 

jouw school is.  

 

Poster of flyer toch gemist? Kijk 

dan achterin deze Nieuwsbrief.  

 

 

In dit nummer: 

Activiteiten dit schooljaar,  

Pilotproject Tienerwerk op de basisschool,  

Nieuws van de MuziekRoute en nog veel meer 

QR-code 
 

 
 

Aanmelden voor activiteiten 

is heel makkelijk. Door het 

scannen van deze QR-code 

kom je direct op onze 

aanmeldpagina. Daar staan 

de activiteiten, verdeeld naar 

leeftijd.  

 

Aanmelden kan door het 

formulier in te vullen. Een 

week voor het begin van de 

lessen stuurt de docent 

informatie over de plaatsing.  

 

Direct lid worden van de 

club of vereniging kan 

natuurlijk ook. Kijk voor 

meer informatie op de 

poster, de flyer of de 

website.  

 

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

Vragen of nieuws?  
Derk Marseille, algemeen coördinator,  Email: d.marseille@bredeschoolovervecht.nl 

Petra Jongerius, Ouderbetrokkenheid en Vreedzame Wijk. Email: p.jongerius@bredeschoolovervecht.nl  

Harmen van der Woude, Talentontwikkeling. Email: h.woude@bredeschoolovervecht.nl 

 

Brede School Utrecht is een samenwerkingsverband van de gemeente Utrecht met: 

Brede School Hart van Noord  •  Brede School Hoograven  •   Brede School Ondiep  •  Brede School Overvecht  •  Brede School Staatslieden  •  Brede 

School Het Zand  •  Brede School Terweide  •  Brede School Weide Wereld  •  Brede School Zuilen Oost  •  Brede School Klimroos  •  Brede School 

Dichterswijk 
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http://www.bredeschoolovervecht.nl/
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Pilotproject ‘Tienerwerk op de basisschool’ 
 

Nieuwe gezichten op school 

Op drie scholen start dit jaar een nieuw project ‘Tienerwerk op 

de basisschool’. Het zijn twee scholen in Overvecht noord: 

OBO Klopvaart en de Johannesschool. En een school aan de 

zuidkant: Op Dreef. Is dit project een succes, dan wordt het 

mogelijk later uitgebreid naar andere scholen.  

 

Doel van dit project 

Jonge tieners (kinderen uit de bovenbouw van de basisschool) 

tijdens en na schooltijd begeleiden bij het maken van keuzes 

rondom volwassen worden. Door vanuit de verbinding tussen 

school, straat en thuis een breder zicht te krijgen op talenten en 

mogelijkheden, kansen en belemmeringen. Vreedzaam is hierbij 

de basis, dit is de taal die alle kinderen en professionals spreken.  

 

Op de basisschool, onder schooltijd 

Een jongerenwerker van stichting JoU en sociaal makelaar van 

DOCK zijn aanwezig op school, soms tijdens de pauze van 

groep 7 en 8, na schooltijd op school en in de wijk. In de pauzes 

kunnen zij aansluiten op de pauzeprogramma’s die er al zijn en 

door middel van sport en spel contact leggen met de leerlingen. 

Direct aansluitend op de schooltijd is de tienerwerker aanwezig 

om activiteiten met een groep kinderen te doen. Doel daarvan 

is verbinding leggen tussen de school en vrije tijdsbesteding. 

Doordat hij (dat kan natuurlijk ook een zij zijn) op vaste 

tijdstippen op school te vinden is, wordt hij een bekend gezicht. 

De tienerwerkers spelen in op de leefwereld op school, in de 

vrije tijd en thuis. Zij kunnen ook contact leggen met ouders op 

straat en thuis en in gesprek gaan over opvoeding en 

ontwikkeling. 

 

Aanbod op school en na schooltijd 

De tienerwerker stemt regelmatig af met de leerkrachten: wat 

leeft er in de klas, welke onderwerpen verdienen (klassikaal) 

aandacht? Leidt dat tot een concrete vraag, dan zoeken we 

gezamenlijk naar een passend aanbod. Dat kan zijn iemand die 

op school een les of cursus komt geven, bijvoorbeeld het 

lesprogramma Kapot Sterk van RIEC. Maar het kan ook zijn een 

voorlichting voor kinderen en ouders over de middelbare 

schoolkeuze of -heel praktisch- met groep 8-leerlingen de route 

op de fiets naar het voortgezet onderwijs alvast oefenen. Ook 

individuele coaching en begeleiding behoort tot de 

mogelijkheden.  

Na schooltijd begeleiden de tienerwerkers de kinderen naar een 

zinvolle en leuke vrije tijdsbesteding. Kinderen maken kennis 

met het activiteitenaanbod in de wijk; van de Brede School, van 

JoU, van DOCK maar ook bijvoorbeeld van BOKS, het 

jongerencultuurhuis.  

 

Wie zijn de tienerwerkers op school?  

Bij OBO Klopvaart en de Johannesschool:  

Mohamed Achalhi, 29 jaar en een geboren en getogen 

Apeldoorner: 

“Ik werk bij stichting JoU als 

Jongerenwerker en werk 

vooral in de thema-dreven. 

Als jongerenwerker op 

school hoop ik een bekend 

gezicht te zijn voor de 

kinderen en een brug te 

kunnen slaan met de school 

en de wijk.” 

Bereikbaar: 06-13617921 

Mohamed.achalhi@jou-utrecht.nl 

 

Esma Laachach, 30 jaar: 

“Ik werk bij stichting DOCK als 

sociaal makelaar jeugd en werk in 

Overvecht. Een aantal van jullie 

kennen mij al. Het komend jaar zal ik 

op jullie basisschool aanwezig zijn. Ik 

zal er elke maandag en woensdag zijn. 

Ik heb er veel zin in. Heb je vragen, 

dan zijn wij bereikbaar:  

Bereikbaar: 06-43844034 

Elaachach@dock.nl  

 

Bij basisschool Op Dreef zijn het Mohamed Alhaddadi (DOCK 

en Ilhame Ahaloum (JoU). Zij stellen zich voor in de volgende 

Nieuwsbrief.   

 

Tienerwerk op de basisschool is een samenwerking tussen de 

Brede School Overvecht, DOCK en stichting JoU.  

Projectleider is Petra Jongerius: 

p.jongerius@bredeschoolovervecht.nl 

 

 

 

mailto:Mohamed.achalhi@jou-utrecht.nl
mailto:Elaachach@dock.nl
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Nieuws van de MuziekRoute 

 

 

 

Schoolpleinconcerten 

Als afsluiting van een bijzonder schooljaar 2020-2021 met veel 

video-muzieklessen, online-muzieklessen en schoolplein-

muzieklessen musiceerden de muziekdocenten van de 

MuziekRoute samen met alle kinderen van alle basisscholen in 

Overvecht op de schoolpleinen. Het thema was dit jaar 

"Overvecht op wereldreis". Met de schoolleider als reisleider 

gingen kinderen, leerkrachten, ouders, broertjes en zusjes op 

reis. Op het einde van het schoolpleinconcert stuurden alle 

kinderen hun zomerwensen op een bijzondere manier de lucht 

in. Van deze geweldige concerten is een filmpje gemaakt, dat 

hier te bekijken is: Schoolpleinconcerten 

 

Muziek na schooltijd 

Na de herfstvakantie starten de lessen van de MuziekRoute op 

de scholen weer. En dan is inschrijven voor Muziek Na School 

ook weer mogelijk. Je kan kiezen uit slagwerk, trompet, viool, 

zang/rap en gitaar.  

Wil je meer weten? Kijk dan op de website van de 

MuziekRoute.  

 

Aanmelden voor Muziek 

Na School kan bij Marleen, 

via een mail naar: 

marleen@muziekroute.nl 

 

 

 

Opvoeden in veranderende tijden; training voor ouders 
 

Kinderen en jongeren van nu 

groeien op in een diverse, snel 

veranderende samenleving. Eén van 

deze veranderingen uit zich in 

toenemende polarisatie. In media en 

politiek gaat polarisatie vaak over 

grote thema’s zoals immigratie, 

links- of rechtsextremisme of boerenprotesten. Dichtbij huis, in 

de straat of op school ontstaat polarisatie juist door kleine 

dingen zoals ongemak en onzekerheid in het aanspreken van 

elkaar bij irritaties over gedrag of uiterlijkheden. Veel kinderen 

en jongeren komen daardoor al op jonge leeftijd in aanraking 

met het wij-tegen-zij denken. Op sociale media raken de 

gemoederen al snel verhit.  

 

6 bijeenkomsten voor ouders 

Hoe ga je als ouders hiermee om? Wat wil je je kind meegeven 

in een wereld waarin het toenemende wij-tegen-zij denken bijna 

normaal lijkt te worden? En wat als je kind zelf ook ferme 

uitspraken doet over ‘de ander’, die er anders uitziet of een 

andere mening heeft? Welke kennis en vaardigheden hebben we 

daar als ouder voor nodig? In 6 bijeenkomsten komen 

verschillende thema’s aan bod.  

 

 

Vreedzame school en wijk 

Het gedachtengoed van de Vreedzame school en wijk is mede 

uitgangspunt geweest voor deze training. In het voortraject is 

o.a. Amy Jane Gielen betrokken die een paar jaar geleden als 

radicaliseringsdeskundige ook de trainingen ‘’omgaan met 

scherpe verschillen’’ heeft gegeven aan schoolteams. 

De training wordt gegeven op verschillende plaatsen in Utrecht. 

Op de website www.opvoedeninveranderendetijden.nl een 

overzicht van dagen, tijden en locaties.  Dit najaar in Vleuten, 

Sterrenwijk, Hoograven en Kanaleneiland. In het voorjaar van 

2022 volgen vier nieuwe wijken waaronder Overvecht. Ouders 

kunnen zelf kiezen in welke wijk ze willen deelnemen.  

 

Aanmelden 

Ouders kunnen zich aanmelden 

via de website. Van deze training 

is ook een flyer beschikbaar. 

Deze is te vinden op 

verschillende plaatsen in de wijk, 

zoals buurtcentra en het 

Wijkbureau en te lezen op onze 

website, bij de berichten. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LTEe5l8jMus
https://muziekroute.nl/
mailto:marleen@muziekroute.nl
http://www.opvoedeninveranderendetijden.nl/
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Basketbal ’s Cool elke woensdagmiddag

 

 

Groot gezin 

Jan Poels is buurtsportcoach basketbal. In deze Nieuwsbrief iets 

over hemzelf en zijn ambitie om basketbal in Overvecht groot 

te maken. 

Jan is opgegroeid in een groot gezin in Brabant, als enige jongen 

met 4 zussen. Alle zussen gingen volleyballen, dus koos Jan voor 

iets anders: basketbal. En dat beviel zo goed dat hij dat is blijven 

doen. Zo heeft hij heeft van 2010 tot 2014 het damesteam 

Eredivisie Utrecht gecoached. Zijn beide zoons spelen nu 

Eredivisie in Amsterdam. Vanaf 2005 geeft Jan al les in de wijk, 

eerst in Zuilen en Ondiep. En dan nu in Overvecht, als 

buurtsportcoach basketbal in dienst bij SportUtrecht.  

 

Basketballes 

Elke woensdagmiddag geeft Jan les in de gymzaal Teun de 

Jagerdreef. Kinderen vanaf groep 5 kunnen binnen lopen en 

meedoen. Harmen (Brede School-coördinator 

talentontwikkeling) gaat kijken bij de les van Jan:  

Tegen drie uur is er wat beweging in de kleedkamer het eerste 

kind is er en de vader steekt zijn hoofd om het hoekje van de 

deur om even te groeten. Even later zijn er al meer kinderen, ze 

pakken een basketbal en beginnen op de basket te mikken. Best 

hoog voor deze jonge kinderen. Jan begroet de ouders en 

kinderen en zet een parcours uit. Kinderen gaan dribbelen over 

een bank, slalommend tussen pionnen door en proberen te 

scoren. De laatste hindernis is een uitdaging. Op je hurken en  

dribbelend onder een mat door die ligt over twee verhogingen. 

De ronde sluiten ze af met een scoorpoging.  

 

Tips van Jan  

Jan geeft tips en aanwijzingen. Voordat een partij wordt 

gespeeld nog even een dribbeloefening. Al dribbelend op de 

plaats gaan zitten en weer opstaan en ook op je buik gaan liggen 

en door blijven dribbelen. Er wordt flink gepuft bij de kinderen, 

maar leuk vinden ze het zeker! 

 

De toekomst van basketbal in Overvecht 

Als het aan Jan ligt wordt de basketbalclub in Overvecht heel 

groot, met wel 200 enthousiaste leden die wekelijks trainen en 

die competities spelen. Ben je nieuwsgierig geworden?  

Kennismaken met basketbal kan op school. In deze periode in 

cluster Oost (Joannes XXIII, OBO Watertoren en St Maarten) 

en vanaf februari bij de Marcusschool, OBO de Gagel en de 

Mattheusschool (cluster west). Volgend schooljaar zijn de 

andere scholen aan de beurt.  

Aanmelden voor de 5 gratis vervolglessen kan via onze website. 

Je doet dan mee met Basket ’s Cool. Spannend toch? 

 

Meedoen?  

Wil je zo lang niet wachten of zomaar eens komen kijken? Dat 

kan op woensdagmiddag in de gymzaal Teun de Jagerdreef 1A.  

Voor groep 5 en 6: van 15.00 tot 16.00 uur 

Voor groep 7 en 8: van 16.00 tot 17.00 uur 

 

Heb je nog vragen, neem dan contact op met Jan Poels: 

jan.poels@sportutrecht.nl 

 

 

 

 

http://www.bredeschoolovervecht.nl/
mailto:jan.poels@sportutrecht.nl
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Talentontwikkeling 

Bijeenkomst voor aanbieders en scholen 

Donderdag 13 januari van 15.15 tot 17 uur 

Waar? MFA van OBO de Gagel/Mattheusschool, Bantoedreef 2 

 

Start van de tweede activiteitenperiode op de scholen: maandag 7 februari 2022 

 

Platform Vreedzame Wijk  

Dinsdag 2 november van 9.00 – 13.00 uur  

Waar? MFA van OBO de Gagel/Mattheusschool, Bantoedreef 2 

 

Training Wijkmediatoren  

In november starten voor alle scholen de trainingen voor de wijkmediatoren. Na 

de training en een stage is de diploma-uitreiking. 

 

Diploma-uitreiking wijkmediatoren 

Dinsdag 5 april om 14.00 uur in het Trajectum-college. Ouders zijn welkom (als de corona-maatregelen het toelaten)!  

 

Kinderraad Overvecht 

Vier bijeenkomsten voor kinderen van de Kinderraad Overvecht, van 9.00 tot 10.30 uur.  

Data: dinsdag 18 januari, dinsdag 15 februari, dinsdag 15 maart, dinsdag 12 april  

Waar? MFA van OBO de Gagel/Mattheusschool, Bantoedreef 2 

 

 

 

Brede School Overvecht in Dreefnieuws 
 

Sinds dit najaar is er aandacht voor de Brede School Overvecht 

in Dreefnieuws, het wijkblad van Overvecht dat 4 x per jaar 

verschijnt. 

 

Over de Brede School Overvecht 

Wij vertellen telkens over een onderdeel van de Brede School 

of een van onze samenwerkingspartners. In het volgende 

nummer, dat in de winter verschijnt, staat de Brede School en 

de Vreedzame wijk centraal. Daarna is er aandacht voor de 

MuziekRoute, een uniek project op de Overvechtse 

basisscholen. In het laatste nummer van Dreefnieuws van dit 

schooljaar komen de verschillende scholen in Overvecht aan 

bod. 

Ontvang je Dreefnieuws (nog) niet? Dan is deze af te halen op 

verschillende plaatsen in de wijk, zoals het Wijkbureau, de 

buurtcentra en de bibliotheek. Dreefnieuws is ook digitaal te 

lezen: door hier te klikken.   

 

 

Vragen of opmerkingen? 

Heb je naar aanleiding van het artikel in Dreefnieuws vragen of 

opmerkingen, stuur dan een mail naar 

info@bredeschoolovervecht.nl 

 

  

https://issuu.com/dreefnieuws
https://issuu.com/dreefnieuws/docs/2021_nr25_dreefnieuws
mailto:info@bredeschoolovervecht.nl
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Terugkijken op Manifestatie Ouders van Betekenis  
 

Ouders hebben zoveel verschillende taken, allemaal 

belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Om daar 

stil bij te staan, vond op 11 september 2021 de 

manifestatie Ouders van Betekenis plaats bij De Dreef 

in Overvecht. Een dag vol gesprekken over opvoeden, 

workshops, kinderactiviteiten, muziek en meer. 

Terugkijken naar deze goed bezochte middag? Bekijk 

dan hier het filmpje. Meer weten? Ga naar de website 

www.oudersvanbetekenis.nl 

 

 

Introductiecursus vreedzaam 

is gestart 
 

Op drie woensdagen in 

oktober en november 

geven we als Brede 

School Overvecht de 

introductiecursus vreedzaam, voor aanbieders van activiteiten 

en voor andere geïnteresseerde professionals.  

 

In Overvecht 

We streven ernaar om iedereen die werkt met kinderen in 

Overvecht met de zelfde pedagogische handvaten te laten 

werken. Het aanbieden van de introductiecursus doen we op 

kosten van de Brede School Overvecht. De lessen vreedzaam 

zijn ontwikkeld na de noodzaak om een goed antwoord te 

hebben om de veranderende maatschappij waarin 

individualisering, invloeden van uit de hele wereld en … een 

antwoord op het samenwerken en handelen vragen. Hiernaast 

vraagt het ministerie scholen om aandacht te besteden aan 

burgerschapsvorming. 

 

De cursus 

De introductiecursus wordt gegeven daar Marthe Frederiks en 

Harmen van der Woude. Zij hebben op de scholen in 

Overvecht met de vreedzame schoollessen gewerkt en hebben 

nauw contact met stichting vreedzaam over de trainingen en 

nieuwe ideeën en aanpassingen in de cursus. Zij leggen de 

achtergrond van de uitgangspunten van vreedzaam uit en zoeken 

naar de toepassing in de eigen situatie. De uitgangspunten 

creëren van een positief klimaat, omgaan met verschillende 

belangen in de groep en het oplossen van conflicten en omgaan 

diversiteit zijn de hoofd thema’s van de drie trainingsmomenten. 

 

Deelnemers 

De deelnemers hebben een diverse achtergrond: zij komen van 

de bibliotheek, de Avonturenclub, DOCK, de scholen en Zimihc 

Een diverse groep heeft het voordeel dat er veel uitwisseling tot 

stand kan komen over de eigen situatie bij het werken met 

kinderen. Hoe zorg je voor een positief sociaal klimaat in je 

tekenles wanneer je er een aantal weken een uurtje bent? Of 

hoe doe je dat als jouw activiteit de kinderen veel vrijheid geeft 

die ze in de klas minder hebben.  

 

Seminairs 

Op de website van stichting 

Vreedzaam zijn verschillende 

webinars van ieder ongeveer 

45 minuten te vinden waar 

uitleg wordt gegeven over 

het ontstaan, de 

uitgangspunten en hoe je 

hieraan vorm geeft in je eigen 

werksituatie. Deze webinars 

worden gegeven door Dennis 

de Vries, directeur van 

stichting vreedzaam; je kan ze hier bekijken.  

https://www.youtube.com/watch?v=0KKg04wtl7o
http://www.oudersvanbetekenis.nl/
https://www.stichtingvreedzaam.nl/22-stichting-vreedzaam/nieuwsberichten/169-webinars
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We zijn heel benieuwd naar jouw positieve ervaringen met Vreedzaam! 
 

Vertel! 

We zijn heel erg benieuwd wat Vreedzaam Overvecht voor jou betekent? En wat volgens jou de elementen uit onze aanpak zijn die 

goed werken? En natuurlijk zijn we heel benieuwd naar jouw ideeën over wat er nog meer mogelijk is met Vreedzaam Overvecht; 

hoe kunnen we nog succesvoller zijn? Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan de volgende bijeenkomst: 

 

Een waarderend onderzoekend ‘Perspectief op Vreedzaam Overvecht’ 

Wanneer: Dinsdag 2 november, 08.45 – 13.00 incl. lunch 

Waar:  MFA OBO de Gagel/ Mattheus, Bantoedreef 2 

 

Op deze dinsdag willen we de positieve ervaringen en ideeën van jou en veel andere betrokkenen verzamelen en onderzoeken. Niet 

dat er alleen maar positieve verhalen over Vreedzaam Overvecht te vertellen zijn. We kiezen voor deze positieve insteek, omdat de 

kans op groei dan groter is. Meestal nemen we namelijk de tekortkomingen van een aanpak als vertrekpunt voor ontwikkeling. We 

onderzoeken dan wat er niet goed gaat en hoe dat komt; en verzinnen met elkaar oplossingen. Dat is leerzaam, maar de kans op 

groei blijkt groter als we juist onze positieve ervaringen met een aanpak als vertrekpunt nemen. Ook blijkt deze insteek van 

onderzoek, we noemen dat ook wel ‘waarderend onderzoeken’ (of in het Engels ‘Appreciative Inquiry’), wezenlijk bij te kunnen 

dragen aan het versterken van de samenwerking en aan het commitment aan de gezamenlijke aanpak. 

Met dit gezamenlijke onderzoek willen we allereerst bijdragen aan gezamenlijke bewustwording van de basis: Wat hebben we al 

bereikt? Wat vinden we waardevol aan Vreedzaam Overvecht en smaakt wellicht naar meer? En wat hebben we geleerd over wat 

goed werkt? Om vervolgens, geïnspireerd door deze positieve ervaringen, ideeën te verzamelen en te onderzoeken over wat er nog 

meer mogelijk is! Met dit onderzoek willen we dus ook bijdragen aan het versterken en door ontwikkelen van Vreedzaam 

Overvecht. 

 

Wil je hier bij zijn? Stuur dan uiterlijk donderdag 28 oktober een mail naar Petra: p.jongerius@bredeschoolovervecht.nl 

 

Leesclub voor kinderen in de 

bovenbouw  
 

Ben jij gek op lezen en boeken en vind jij het leuk om helemaal in een verhaal te 

duiken? Dan is de leesclub echt iets voor jou! 

 

De leesclub 

In de leesclub ontdek je nieuwe boeken waar we samen uit gaan lezen, ook thuis. 

Het verhaal bespreken we met elkaar in de lessen. Daarnaast is er elke les een 

creatieve opdracht die met het boek te maken heeft. En je leesvaardigheid gaat 

natuurlijk ook vooruit! Enthousiast? Schrijf je gauw in via de website, er zijn maar 10 

plekken! 

  

http://www.bredeschoolovervecht.nl/
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Een Brede School Overvecht-app…..  
die hebben we niet helaas, wel de mogelijkheid om de website als app te installeren.  

Wilt u weten hoe dat moet? Hier volgt een handleiding:  

 

Stap 1: zoek de website 

Ga naar je internetbrowser op je telefoon en voer de website in waarvan je een “app” knop wilt aanmaken.  

Dat is www.bredeschoolovervecht.nl 

 

Stap 2: website toevoegen aan startscherm telefoon/tablet 

 

- Apple: Druk op het vierkantje met pijltje er in (onderaan de pagina). → Druk op “Zet op beginscherm”. Deze knop staat in het 

grijs afgebeeld als je naar links swiped.  

 

- Samsung: Druk op de “drie streepjes” rechtsonder → Druk op “Pagina toevoegen aan” (plusje) → Druk op “Startscherm” 

 

- Rechtsboven met drie puntjes. → Druk op “Toevoegen aan startscherm”.  

 

Stap 3: website ziet eruit als app 

Als je nu naar je startscherm met al je appjes gaat staat er een nieuw blokje tussen van de Brede School website. Door daarop te 

klikken komt je op de homepagina van de website. Op deze pagina staan de activiteiten en de mogelijkheid om in te schrijven.  

 

Stap 4: inschrijven voor activiteiten  

Zoek de activiteit waarvoor je je wilt aanmelden.  

- Wil je meer weten? Klik dan op de naam (rode tekst).  

- Wil je je direct inschrijven? Klik dan op de button Aanmelden cursus en vul het inschrijfformulier in . Na verzending is de 

inschrijving voltooid,  je ontvangt dan een melding 

- Een week voor de start van de cursus ontvang je van de docent bericht over de plaatsing en verdere afspraken 

 

 

 

http://www.bredeschoolovervecht.nl/
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