Jaarverslag
2018

Inleiding
In dit jaarverslag wordt verslag gedaan van de activiteiten die in 2018 zijn opgezet en uitgevoerd
door de Buurtblinkers. Daarnaast gaan we in op de behaalde resultaten en geven we weer wat
onze doelen en aandachtsgebieden zijn voor 2019.
We wensen u veel leesplezier.
Frederike Diepenbroek
Projectcoördinator

Bijles
De belangrijkste activiteit die Buurtblinkers organiseert is het geven van bijles. In een pand in de
wijk Lombok hebben we 3 middagen per week een ruimte gehuurd waar kinderen naar toe komen
voor hun bijles. Vrijwilligers geven kinderen 1-op-1 een uur lang extra aandacht waar die nodig is.
De meeste kinderen die bij de Buurtblinkers komen hebben een taalachterstand. Vaak is
Nederlands thuis niet de moedertaal, spreken ouders gebrekkig Nederlands en wordt niet aan
kinderen voorgelezen. Ook krijgen kinderen thuis vaak geen hulp bij het huiswerk als dat nodig is.
Vandaar dat taalontwikkeling onze prioriteit heeft. Buurtblinkers heeft in 2018 daarom veel
geïnvesteerd in goede kinder- en jeugdboeken. Vrijwilligers lezen iedere bijles samen met de
kinderen in een boek en de kinderen nemen aan het eind van de les een boek mee naar huis. Veel
kinderen lazen afgelopen jaar door deze aanpak wekelijks een boek. We zagen aan het eind van
een schooljaar bij veel kinderen duidelijke verbeteringen op het gebied van technisch en
begrijpend lezen en een grotere woordenschat. Ook merkten we bij veel kinderen dat de
leesmotivatie flink was gegroeid. Dit is vaak een waarborg voor meer groei in de toekomst.
De woordenschat behandelen we apart. Alle moeilijke woorden die we tegenkomen worden
opgezocht, opgeschreven en geoefend. Ook maken we veel gebruik van leerspellen die helpen bij
het ontwikkelen van de woordenschat en die zijn afgestemd op het jaargroepniveau van de
leerling.
We zijn geabonneerd op Kidsweek, de kinderkrant. De artikelen lezen we samen met de kinderen.
We koppelen er vragen aan zodat de kinderen de artikelen echt begrijpen. Kidsweek heeft ook een
methode voor begrijpend lezen uitgebracht die we in 2018 hebben aangeschaft. Voor het verder
ontwikkelen van het begrijpend lezen maken we gebruik van Nieuwsbegrip, de online begrijpend
lezen methode die ook op scholen wordt
gebruikt.

Kinderen willen vaak, op jonge
leeftijd al, Engels leren. We
zetten leerspellen en online
programma’s in om een basis
voor Engels te leggen. De
nadruk ligt op het converseren
in Engels en het vergroten van
de woordenschat. Ook hebben
we materiaal voor talen als
Frans, Spaans en Duits.
Naast jonge kinderen geven
we ook bijles aan kinderen die
op de middelbare school zitten. Ook deze kinderen kunnen vaak een steuntje in de rug gebruiken
om te ontdekken dat ze meer kunnen dan ze eerst dachten. Deze kinderen geven zelf vaak aan in
welke vakken ze geholpen willen worden. Zo hebben vrijwilligers afgelopen jaar ook bijles gegeven
in aardrijkskunde, wiskunde, economie, natuurkunde en biologie.
We leren de kinderen verder zaken als plannen, de juiste strategie kiezen, de eigen leerstijl
ontdekken, samenvatten, doorzetten. Naast het werken aan de aandachtspunten en moeilijke
vakken op school, besteden we een (kleiner) deel van de tijd aan het ontwikkelen van talenten.
Kinderen leerden in 2018 bijvoorbeeld strips maken, schaken, gitaarspelen en verhalen schrijven.
De kinderen die op een ander gebied uitdaging wilden, hebben we gestimuleerd om reporter te
worden voor onze Wijkkrant.

Wijkkrant
De Wijkkrant is een
project dat goed inhaakt
op de bijlessen die de
kinderen bij Buurtblinkers
volgen. De Wijkkrant
biedt kinderen de
mogelijkheid hun stem te
laten horen, hun
taalvaardigheden op een
hoger plan te tillen en toe
te passen in een
uitdagend project. Ook is
de krant bedoeld om
meer samenhang en
Reporters van de wijkkrant werken een interview uit.
betrokkenheid in de buurt te
creëren en mooie initiatieven in
Utrecht West onder de aandacht te brengen. In de lente van 2018 hebben we een prachtige,
professionele krant verspreid in de wijk. Bij de eerste oplage in 2017 lieten we 500 kranten
drukken. Vanwege het enthousiasme in de wijk over die krant hebben we in 2018 meteen 4000
kranten laten drukken!

Kinderen bedenken met hun begeleiders de opzet van de krant, gaan op onderzoek uit, schrijven
artikelen, illustreren de krant en helpen bij de verspreiding. Er waren in het voorjaar 2018 vier4
vrijwilligers actief als begeleider van de Wijkkrant en 12 kinderen/reporters. De vrijwilligers
hebben allen een achtergrond in de journalistiek. De kinderen waren er erg trots op dat zij zelf een
krant hebben gemaakt die anderen daadwerkelijk lezen.

Tijdens een redactievergadering
In december 2018 is er weer een nieuwe wijkkrant gemaakt en verspreid. Om alle mensen die een
krant wilden hebben een krant te kunnen bezorgen is een oplage van 6000 exemplaren gedrukt.
Ook deze krant is gemaakt door een groep van 12 kinderen. Ze hebben interviews afgenomen,
deelgenomen aan excursies en onderzoek gedaan. Ze hebben artikelen geschreven over
wijkinitiatieven. actueel wijknieuws en over interessante buurtgenoten. Verder hebben de
kinderen bijgedragen met verhalen, tekeningen en moppen. De jonge reporters kregen steeds
vaker verzoeken uit
de wijk om aanwezig
te zijn bij bepaalde
evenementen en
daar een artikel over
te schrijven. Zo zijn
ze benaderd door
Theater Lombok en
West Side Stories.
De wijk weet ons
steeds beter te
vinden!

Reporters van de wijkkrant met een medewerker van wijkproject ‘de Voorkamer’

Talentworkshops
We willen graag dat onze
buurtkinderen hun talenten
ontwikkelen en daardoor meer
zelfvertrouwen krijgen. Daarom
willen we ieder jaar iets organiseren
rond een niet-schoolse activiteit. In
2018 hebben we workshops
aangeboden om foto’s en filmpjes te
maken. Deze workshops zijn gegeven
door een vrijwilliger uit de wijk die
hier expertise in heeft.
Een deel van de foto’s is gebruikt
voor de wijkkrant. We werken
hiervoor samen met mensen van het
Streetart project in Lombok, die een
muziekschool in de wijk door
kunstenaars en kinderen heeft laten beschilderen.

Sociale ontwikkeling
De band tussen het kind en de vrijwilliger is een vertrouwensband. We doen er alles aan die band
zo goed mogelijk te laten zijn. In 2018 hebben we daarom de kinderen zoveel mogelijk dezelfde
begeleider toegewezen als het vorige jaar. Omdat begeleider en kind elkaar al kenden kon de
begeleider goed inschatten wat de beste manier was om hun kind te helpen.
Ook in 2018 besteedden we veel aandacht aan het vergroten van sociale vaardigheden zoals het
ontwikkelen van een kritische (en positieve) houding, het nemen van eigen verantwoordelijkheid,
samenwerken, je houden aan afspraken, eerlijk zijn. We gebruikten onder andere leerspellen om
vaardigheid en kennis uit te breiden. Deze spellen zijn ook zeer geschikt voor het versterken van de
sociaal-emotionele ontwikkeling.

Eindpresentatie
Aan het eind van het schooljaar hebben we alle kinderen en vrijwilligers in het zonnetje gezet
tijdens de eindpresentatie. Alle kinderen hadden een stukje voorbereid, iets dat ze geleerd hadden
dat jaar en graag wilden laten zien. Er waren veel ouders en belangstellenden die kwamen kijken.
We merkten dat kinderen erg gemotiveerd waren en dat de ouders door de presentatie ook
betrokken waren. We willen daarom ook volgend jaar weer een eindpresentatie organiseren.

Resultaat
We checken meerdere keren per jaar het schoolrapport van de kinderen en kijken waar we het
verschil kunnen maken. De meeste kinderen zijn erg ambitieus en willen een hoger niveau
behalen. We doen aan gericht trainen van zwakke vaardigheden om zo een hoger niveau te halen
en een hoger schooladvies te krijgen. We merken dat het erg motiverend werkt voor de kinderen
dat er iemand is die het schooladvies belangrijk vindt en ambities helpt te verwezenlijken.
De coördinator had regelmatig contact met leerkrachten van de scholen van onze kinderen. We
hebben bij veel van onze kinderen duidelijke verbetering in niveau gezien na een jaar bijles bij
Buurtblinkers.

Coördinator en vrijwilligers
In 2018 werkten tussen 11 en 15 vrijwilligers bij Buurtblinkers. Gemiddeld hebben wij 35 kinderen
per week individueel geholpen. Ongeveer de helft van de vrijwilligers kwam uit de buurt. De
andere helft uit andere delen van Utrecht.
De vrijwilligers zijn door coördinator geworven via netwerk en sociale media en na een persoonlijk
gesprek aangenomen. Vrijwilligers worden allen intensief ingewerkt en begeleid. In 2018 waren er
4 vrijwilligersvergaderingen waar bepaalde aspecten van het begeleiden aan de orde zijn komen.
Vrijwel alle vrijwilligers hebben in 2018 twee individuele gesprekken gehad met de coördinator.
Deze coördinator is een ervaren leerkracht en krijgt een vergoeding voor haar diensten.
Nieuwe begeleiders kregen een inwerkgesprek. Tussentijds is er ook contact en begeleiding.
Tijdens de lessen is de coördinator altijd aanwezig. Nagenoeg alle vrijwilligers van 2017-2018 zijn
doorgegaan in het nieuwe seizoen.
Bij de vrijwilligersvergaderingen zijn afgelopen jaar twee onderwerpen apart aan bod gekomen:
‘Leerlijn Rekenen’ en ‘Story Spine’.
Story Spine gaat erover hoe je kinderen helpt met het maken van een leuk, gestructureerd verhaal.
We vinden het namelijk belangrijk om taal op een creatieve manier aan te bieden.
Leerlijnen Rekenen is bedoeld om voor de vrijwilligers inzicht te krijgen in wat kinderen in welke
groep moeten kunnen. Op die manier kunnen we snel zien wat er aangeboden moet worden als
een kind een bepaald onderdeel van rekenen niet beheerst.
Naast alle inhoudelijke contacten zijn er in 2018 nog een aantal informele borrels en een etentje
georganiseerd om de onderlinge band tussen de vrijwilligers te versterken.

Contact ouders/scholen/organisaties
De coördinator heeft intensief en prettig contact met de intern begeleider van de basisschool in de
buurt gehad. Zij kwam bij ons langs om kennis over de kinderen met ons te delen en we hebben
bruikbare leerspellen gekregen die de kinderen ook op school gebruiken.
De coördinator heeft verder zeer regelmatig contact met ouders, vooral over rooster en inhoud
van lessen en hoe het gaat met een kind.
Ondanks dat de kinderen die wij helpen uit de armere gezinnen komen, vragen wij toch een heel
klein bedrag aan de ouders. Wij vinden wederkerigheid belangrijk. Een individuele les die 1 uur
duurt, kost bij ons 1 Euro. Vanaf 2018 werken wij samen met het U-pasbureau. De armste gezinnen
uit Utrecht kunnen met deze pas activiteiten ‘kopen’. De ouderbijdrage bij Buurtblinkers kan
volledig door U-pas vergoed worden. Bijna alle kinderen bij Buurtblinkers maken dan ook gebruik
van deze U-pas.
In het kader van de talentontwikkeling en de krant zijn er enkele gesprekken geweest met
buurtorganisaties in Lombok/Utrecht West, zoals Streetart project Lombok, de Muntmeesters
(huur ruimtes voor buurtinitiatieven). U2B-Heard (platform voor kwetsbare jongeren) en Instock
(restaurant met ideële doelstellingen)

Interview bij Instock, restaurant in de wijk dat gerechten maakt van ‘gered voedsel’

We werken samen met West Side Stories, een organisatie die mooie verhalen uit Utrecht West
verzamelt. Een link naar onze kinderwijkkrant is ook te vinden op hun site.
Studenten van de opleiding Journalistiek hebben ons geïnterviewd omdat ze dit buurtinitiatief
onder de aandacht wilden brengen in hun opleiding. We zijn verder geïnterviewd door Stadsblad
Utrecht.

Financieel
De inkomsten van Stichting de Buurtblinkers bestaan voor een klein deel uit eigen bijdragen van
ouders en advertentie-inkomsten van de krant. De kosten worden vooral gedekt door giften van
fondsen. We zijn zeer dankbaar voor deze ondersteuning en hopen ook in de toekomst op
bijdragen te kunnen rekenen
In 2018 hebben de volgende fondsen het werk van de Buurtblinkers ondersteund:
• Kansfonds
• Oranjefonds
• Weeshuis Doopsgezinden
• Van Baarenstichting
• RDO Balije van Utrecht
• Fonds De Winter-Heijnsius
De kosten bestaan vooral uit een vergoeding voor het werk van de coördinator, de huur van het
gebouw en de drukkosten van de krant. In 2018 is er verder veel leermateriaal aangeschaft.
In de afzonderlijke jaarrekening 2018 worden inkomsten en uitgaven verantwoord. Het negatieve
eigen vermogen van de stichting is door een strak begrotingsbeleid omgezet in een klein positief
bedrag.

Doelstelling/ plannen 2019
Naast de doelen zoals geformuleerd in ons beleidsplan zijn er voor 2019 de volgende
aandachtsgebieden.
• Verder ontwikkelen van de didactische vaardigheden van de vrijwilligers
• Vergroten van het aantal kinderen dat begeleid kan worden tot 40 kinderen. Daarvoor
moet het aantal vrijwilligers groeien tot 15 à 17
• Intensiveren van de bestaande samenwerking met andere organisaties in Lombok
• Uitwerken van een financieel lange-termijnplan voor Buurtblinkers
• Verder uitbouwen van de workshops voor talentontwikkeling met meer deelnemende
kinderen
• Vergroten van de zichtbaarheid van onze activiteiten via Facebook en de website

