En het gaat om Overvecht ...

Website in het Engels

Het uitvoeren van uw werkopdrachten door leer-

Bij Overvecht Beweegt komt het verzoek binnen of de
leerlingen een website kunnen maken voor een Iers
bedrijf. Er is te weinig geld beschikbaar om de opdracht
bij een professioneel bedrijf uit te zetten. En het zelf
‘even’doen is te ingewikkeld en kost teveel tijd. Dit is
een interessante werkopdracht! De leerlingen moeten
een zakelijke brief naar de eigenaar in Ierland sturen.
Daar hoort natuurlijk een keurige offerte bij. En alle
communicatie, alle overleg, ook telefoon en mail, gaat in
het Engels. Dan nog de website bouwen ....
Leermomenten genoeg voor de leerlingen; rekenen,
communicatie, verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid,
taal, service-gericht zijn. En de echte kick is natuurlijk
een blije opdrachtgever in Ierland!

lingen van het ROC Midden Nederland en Vader
Rijn College, vindt plaats in het kader van
“Overvecht Beweegt”. Overvecht Beweegt richt
zich in eerste instantie op het verbeteren van de
gezondheid van bewoners door ze te activeren en
te stimuleren. De leerlingen van beide scholen zijn
daar al mee gestart. Zo hebben ze een sport- en
spelmiddag georganiseerd, gezonde groente en
fruitsnacks en fruitshakes uitgedeeld aan leerlingen en hun ouders. Maar ze kunnen natuurlijk
meer. Zoals fietsen opknappen en deze uitlenen.

Voorbeeld

werkopdracht

Een winkelier vraagt zes leerlingen om het
magazijn op orde te brengen.Voor de leerlingen
een leerzame bezigheid, voor de winkelier een klus
waar hij niet aan toekomt. De winkelier realiseert
zich dat deze leerlingen mogelijk zijn toekomstige
werknemers zijn en wil daar op deze manier graag
in investeren. Een mooi voorbeeld van verantwoord ondernemen!

Bijvoorbeeld aan kinderen die hun praktijk
verkeersexamen moeten doen, of met de klas een
fietstocht maken. Bij dit soort activiteiten werkt
“Overvecht Beweegt” nauw samen met de GG&GD
van Utrecht. Eén van de belangrijke doelen is om

Voor informatie

de wijk leefbaarder te maken, bewoners uit te
dagen in actie te komen om hun gezondheid,
woon- en leefmilieu en toekomstkansen in eigen
hand te nemen.

Projectleiders Overvecht Beweegt
Ilonka Guurink, ROC MN
030 – 2314650 of i.guurink@overvechtbeweegt.nl
Ronald Melchior,Vaderrijn College
030 – 2646173 of rmelchior@overvechtbeweegt.nl
Werkwinkel Overvecht Beweegt
Tiberdreef 28 (bij Station Overvecht) 3561 GG Utrecht

Voorbeeld
werkopdracht

Organiseer een high tea of een werkontbijt
voor uw personeel. Of regel een lekker hapje
bij een vergadering. De leerlingen maken
alles vers klaar en serveren het desgewenst
ook voor u uit.

“De kick
van het kunnen”
Werkopdrachten in
Overvecht gezocht!

Tekst: Akke de Bruijn • Fotografie: Guus van Berckel • Vormgeving: Diet Rademaker
Drukker: Pascal • Oplage: 5.000 exemplaren.
De folder is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning vanuit Gezond Gewicht
Overvecht (GO), een samenwerking tussen de gemeente Utrecht (GG&GD), Cumulus en Aveant.

U kent dat wel....

Voorbeeld

werkopdracht

Dingen die u graag zou willen doen, maar ja, u komt er niet aan toe. Geen tijd, geen geld of
geen handen genoeg. Dan is het goed om te weten dat er een groep leerlingen klaar staat
om u te helpen. Leerlingen die bijvoorbeeld ...

Een bedrijfsleider vraagt vier
leerlingen om vijftig gasten
feestelijk te ontvangen in zijn
zaak. De leerlingen schrijven
de gasten netjes in, hangen
hun jassen op, en serveren
hapjes die ze zelf op school
hebben gemaakt.

een high tea voor uw personeelsleden klaarmaken en serveren.
voor uw bedrijf een website opzetten.
een musical organiseren in het verzorgingstehuis.
een sportmiddag op de basisschool organiseren.
al die adressen voor u keurig op etiketten zetten.
voor u uitzoeken waar u de goedkoopste dvd-speler kunt kopen

Het gaat ook om u ...!
U leest dit en denkt nu misschien: dat is prachtig, want ik
wilde al heel lang ……
Als leuke en leerzame werkopdrachten van echte
opdrachtgevers buiten de school komen, is dat voor de

P

Leerling Priscilla, 15 jaar

Een groot aantal leerlingen helpt bij een actie

de juiste leerlingen aan de praktische werkopdrachten die

van het GVU. Ze delen gratis strippenkaart uit

u inbrengt. Docenten begeleiden de leerlingen intensief

aan U-pashouders in Utrecht en De Meern. Bij

bij het uitvoeren van het werk. Daar bent u dus geen tijd

de uitgiftepunten controleren de leerlingen de

mee kwijt. Uw vraag wordt goed in de gaten gehouden,

geldigheid van de U-pas. Belangrijke aspecten

want uiteindelijk moet u ook daadwerkelijk geholpen zijn!

bij deze werkopdracht zijn o.m. de samenwer-

Maar wellicht is er ook nog een andere reden om u aan te

king met de Veiligheid Infomatie en Controle

melden als opdrachtgever. Namelijk vanuit een betrok-

medewerkers (VIC’s) en klantvriendelijkheid.

leerlingen bij u in de straat wonen, of dat het kinderen zijn

“Mijn prestatie was groente en fruitsnacks
maken voor veertig leerlingen van de
Marcusschool. Dat heb ik met vijf andere leerlingen gedaan. In de klas hadden de kinderen
eerst les gehad van een diëtiste. Toen kwamen
wij.We hadden popjes gemaakt van mandarijn,
komkommer, wortel, krenten en vijgen. Een popje
met een hoedje. Dat hadden we zelf verzonnen.
De kinderen waren heel erg enthousiast. Een
onderdeel van deze prestatie was professioneel
zijn en betrouwbaar. Ik vond het een belangrijke
opdracht.We moesten een begroting maken, iets
creatiefs maken en natuurlijk op tijd zijn”.

van uw klanten die bij u in de winkel komen. Misschien
worden het wel uw toekomstige werknemers. Of het zijn
ouders van kinderen die straks op uw basisschool komen.
In elk geval biedt u met een werkopdracht de leerlingen
een uitdagende praktijkervaring!

Het gaat om deze leerlingen ....
De leerlingen waar het om gaat volgen een opleiding op het
Vader Rijn College (VMBO) en het ROC Midden Nederland
(MBO). Het zijn leerlingen die graag op een praktische manier
iets leren. Leerlingen in de leeftijd van 14 tot en met 18 jaar.
Leerlingen die niet vanachter hun lessenaar leren, maar door
realistische werkopdrachten buiten de school. Dus in de ‘echte’
wereld. De opdrachten – ook wel prestaties genoemd - sluiten
aan bij hun leer en ontwikkelingslijnen.
Als het onderwijs in de vorm van werkopdrachten wordt gegeven, blijkt dat deze groep leerlingen beter leert en het geleerde
beter toepast. Ze leren niet alleen rekenen, taal of koken, maar
ook samenwerken, verantwoordelijkheid dragen, communiceren,
betrouwbaar, zorgvuldig en servicegericht zijn en reflecteren.

Bent u zo’n opdrachtgever? Heeft u een idee voor een

Voorbeeld

werkopdracht

Een particulier vraagt de leerlingen om haar mailing te
verzorgen.Van de adressen
wordt netjes een digitaal
bestand in Excel gemaakt. Deze
worden uitgeprint op stickers
en op de voorgedrukte kaarten
geplakt. Resultaat? Veel geleerd
en alweer een tevreden
opdrachtgever.

werkopdracht

leerlingen natuurlijk het spannendst. De scholen koppelen

kenheid naar deze leerlingen. Het kan best zijn dat deze

Het zijn maar wat ideeën. Om u op weg te helpen. En u helpt zo die leerlingen op weg.

Voorbeeld

opdracht? Neem dan contact op met de projectleiding van
Overvecht Beweegt. Overleg met hen op welke wijze de
leerlingen en u elkaar van dienst kunnen zijn.Wedden dat
u daar samen uitkomt?

Voorbeeld
werkopdracht
Circus Jopie vraagt de leerlingen de circuskleren te verzorgen (wassen, strijken, inpakken).
Andere leerlingen nemen het onderhoud van
het materiaal voor hun rekening.

