BREDE SCHOOL ONDIEP
In Ondiep werken De Boemerang (Oost en West), Jules Verne, de Rietendakschool (Basisscholen),
Me’kaar (voorheen Portes) en Ludens (KDV Avontuur en BSO Odin) samen in de Brede School
Ondiep. Achtergrond van deze samenwerking is dat deze organisaties in dezelfde wijk werken en dat
ongeveer dezelfde groepen kinderen en ouders gebruik maken van deze voorzieningen. Brede School
Ondiep pakt onderwerpen aan die voor alle kinderen, ouders, scholen en de buurt van belang zijn.
Daarbinnen heeft iedere school de ruimte om accenten te leggen en zich te profileren.
De onderwerpen waar Brede School Ondiep zich mee bezighoudt, zijn:
- De Vreedzame Wijk: samen met alle scholen in Noordwest, Ludens, Me’kaar, de politie,
bibliotheek en alle partners die werken met en voor kinderen tussen 0 en 12 jaar en hun
ouders, geven we vorm aan een positief pedagogisch klimaat. Kinderen en ouders worden
gestimuleerd positief en zorgzaam met elkaar om te gaan, zelf verantwoordelijkheid te
nemen en conflicten constructief op te lossen. De vreedzame wijk bouwt voort op de
vreedzame school door pedagogische milieus (thuis, school en vrije tijd) aan elkaar te
verbinden. Activiteiten van de Vreedzame Wijk zijn bijvoorbeeld: de Vreedzame KinderRaad
en opleiden van wijkmediatoren.
- Talentontwikkeling: kinderen leren op school en in hun vrije tijd. Zinvolle verbindingen
tussen school en vrije tijd komt de talentontwikkeling en leerprestaties van kinderen ten
goede. Om deze verbindingen te realiseren heeft de Brede School Ondiep het Circuit
ontwikkeld, waarin langdurig samengewerkt met een beperkt aantal aanbieders. In het
Circuit doen kinderen na schooltijd mee aan sport-, cultuur-, techniek- en
burgerschapsactiviteiten.
- Ouderbetrokkenheid: kinderen leren en ontwikkelen zich beter wanneer er sprake is van
partnerschap tussen ouders en scholen/ instellingen. De brede school heeft daarom in iedere
school een ouderlokaal geopend.
Activiteiten in het ouderlokaal zijn bijvoorbeeld:
* inloopactiviteiten waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en informatie uitwisselen;
* voorlichtingsbijeenkomsten (bijv. over gezonde leefstijl en mediawijsheid). Voor deze
bijeenkomsten wordt vaak een spreker uitgenodigd, waarna ouders in gesprek gaan over het
onderwerp;
* cursussen voor ouders, bijv. Nederlands en oudermediatie (onderdeel van Vreedzaam) etc.
In ieder ouderlokaal hangt een rooster met de activiteiten in een bepaalde periode.
De Brede School Ondiep is voortdurend in ontwikkeling. Kijk voor de laatste informatie regelmatig op
de website www.bredeschoolutrecht.nl/ondiep.
Wanneer u vragen heeft over Brede School Ondiep kunt u contact opnemen met uw schoolleider of
met de Brede Schoolcoördinator (j.bour@portes.nl).

