ACTIVITEITMAIL
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Mei/juni 2013
De derde Activiteitmail van dit schooljaar in uw mailbox.
Activiteitmail?
De Activiteitmail: een actuele nieuwsbrief van De Activiteit, het landelijke centrum voor
Ontwikkelingsgericht Onderwijs in Alkmaar en ‘s-Hertogenbosch, via de e-mail.
Via de Activiteitmail informeren wij u gedurende het schooljaar (oktober, februari en mei/juni). Om bij
te blijven rond Ontwikkelingsgericht Onderwijs!
De Activiteit maakt werk van de invoering en verdere ontwikkeling van Ontwikkelingsgericht Onderwijs
en voorschoolse educatie middels Startblokken van Basisontwikkeling (www.startblokken.info).
Dat lukt natuurlijk alleen samen met het veld. Al die geweldige leerkrachten, directies, pm-ers, IB-ers,
OGO-kartrekkers, taalcoördinatoren. Lees en werk ook met hen mee!
N.B. Het is óók mogelijk de Activiteitmail thuis te ontvangen. Stuur ons even een e-mail (info@deactiviteit.nl) met daarin de naam en het emailadres. In oktober ontvangt u dan de Activiteitmail ook op
het opgegeven adres.
Alvast een mooie zomervakantie toegewenst!
Niko Fijma/Bea Pompert
In deze Activiteitmail:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OGO-middagen in oktober in Pijnacker en Zuidlaren
de
5 Startblokkenconferentie op 20 november in Arnhem
de
3 Winterschool eind januari in Alkmaar
Kasperprentenboeken opnieuw uitgegeven mét aanvullende activiteiten online
Inspectiebezoek op de rails: studiedag 14 september in Utrecht
Nieuwe uitgave voor de bovenbouw: ‘Vakken en vorming in onderzoek’
Schooloverstijgend aanbod 2013-2014
De Activiteit in de vakbladen (én op de Kinderopvangkalender 2014)

1. OGO-middagen in oktober in Pijnacker en Zuidlaren: Je blik verruimen!
Verruim je blik en kom naar de OGO-middagen in oktober.
Op woensdagmiddag 9 oktober organiseert De Activiteit een OGO-middag in basisschool De
Ackerweide in Pijnacker (Zuid-Holland).
Op woensdagmiddag 30 oktober doen we dat op basisschool De Lichtkring in Zuidlaren (Drenthe).
Het zijn middagen (13.30 – 17.00 uur) met:
 Schoolpresentaties: inkijkjes in praktijken van de school
 Interessante workshops voor onder-, midden- en bovenbouw door nascholers van De
Activiteit
 Korte slotlezing ‘In de pas, uit de pas’ over Passend Onderwijs en omgaan met verschillen
door Bea Pompert

Betekenisvol leren stimuleert de ontwikkeling van kinderen. Van alle kinderen! Als ze tenminste in de
pas en uit de pas mogen lopen. ‘In de pas’ loop je als je mee leert doen aan al die interessante en
relevante activiteiten, zoals spel in de schoenenwinkel of op excursie naar de brandweerkazerne.
Leren meedoen en weten en voelen hoe dat gaat. Maar ‘uit de pas’ lopen is ook belangrijk! Geen kind
is immers hetzelfde. Alle kinderen hebben het nodig om dingen op hun eigen manier te mogen leren
en daarbij ook keuzes te kunnen maken. OGO-leerkrachten helpen hen daarbij. OGO-leerkrachten
zijn echte pedagogen en willen niet elke leerling door de smalle pijplijnen van toetsen en tussendoelen
‘klaarstomen’ voor de kenniseconomie.
Het maximaal aantal deelnemers voor deze OGO-middagen is beperkt, dus wacht niet te lang met
inschrijven.
Zie voor meer informatie en inschrijvingen binnenkort op onze website: www.de-activiteit.nl.
de

2. 5

Startblokkenconferentie op 20 november in Arnhem

Na succesvolle conferenties in 2005, 2007, 2009 en 2011 organiseert De Activiteit op woensdag
20 november 2013 in Arnhem de vijfde Startblokkenconferentie.
De vorige conferenties kregen van de deelnemers een dikke +!
De conferentie is bedoeld voor trainers, begeleiders en leidinggevenden die
werken met pedagogische medewerkers, leidsters en leerkrachten in de
kinderopvang, peuterspeelzalen, voorscholen en onderbouw van de
basisschool (én uiteraard voor anderen die geïnteresseerd zijn in
verdieping!).
Ook deze conferentie zijn er weer interessante inleidingen, workshops,
praktijkpresentaties en een marktplaats. Thema van de conferentie is:
‘Startblokken ont-moeten’.
Er is plaats voor ruim 100 deelnemers, dus wees er vlot bij (en als je je vóór
1 september aanmeldt, betaal je minder)!
Deelname aan deze conferentie geldt als mogelijkheid om het certificaat
trainer Startblokken te updaten.
Uiterlijk begin juli vindt u uitgebreide informatie over de conferentie en de
inschrijvingsmogelijkheden. Let dus op onze website!

3. 3de Winterschool 31 januari en 1 februari in Alkmaar
Ben je ‘in the mood’ voor een verdiepingsslag? Wil je, even los van de waan van alledag, duiken in
interessante onderwerpen vanuit de cultuurhistorische theorie van Ontwikkelingsgericht Onderwijs?
Dan moet je je zeker inschrijven voor deze winterschool in Alkmaar! Op deze laatste vrijdag in januari
en de eerste zaterdag van februari verdiepen we ons in onderwerpen onder het motto: ‘OGO, niet van
gisteren’.
Er zijn inleidingen, discussiegroepen, werkgroepen én praktijkpresentaties.
Uiterlijk begin juli vindt u uitgebreide informatie over de conferentie en de inschrijvingsmogelijkheden.
Let dus op onze website!
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4. Kasperprentenboeken opnieuw uitgegeven met aanvullende activiteiten on line

Je kent ze vast wel: de prachtige prentenboeken van Kasper de Bever, geschreven door Lars Klinting,
zoals Kasper de bakker en Kasper de tuinman. Heerlijke boeken en héél goed te gebruiken bij de
thema’s in de onderbouw. Er zijn zeven titels, maar ze waren niet meer verkrijgbaar. De Activiteit heeft
contact opgenomen met de uitgever en ná de toezegging dat De Activiteit een behoorlijk aantal zal
afnemen zijn de boeken er vanaf eind mei! Bovendien heeft De Activiteit rond in eerste instantie drie
boeken (Kasper en Flip in de werkplaats, Kasper de fietsenmaker en Kasper de kleermaker)
aanvullende activiteiten ontwikkeld zoals suggesties voor LS-activiteiten en RW-activiteiten.
Oók zijn er verschillende doelwoordenlijsten gemaakt om woordenschat te herhalen op de computer.
Het pakket is geschikt voor moedertaalleerlingen én meertalige leerlingen. Binnenkort dus via onze
site te bestellen!

5. Inspectiebezoek op de rails: studiedag 20 september in Utrecht
Steeds meer inspecteurs waarderen de kwaliteit van OGO-scholen. Zeker als schoolleiders erin
slagen het OGO-verhaal goed te vertellen.
Daarom organiseerde De Activiteit een bijeenkomst in september 2012.
Zo’n dertig vertegenwoordigers van OGO-scholen gingen ‘in gesprek met de inspectie’. Zie voor een
verslag van deze vruchtbare dag het artikel van Tonny Bruin in Zone van maart 2013.
We zetten op vrijdag 20 september 2013 het gesprek voort, maar nu vooral met elkaar. Iedereen is
welkom, met name óók bovenschoolse directieleden! Centraal staat de vraag: Hoe bereid je als OGOschool je inspectiebezoek voor? Wat kun je vooraf doen, tijdens het bezoek en na het bezoek?
De bijeenkomst is vooral een werkbijeenkomst. We werken van 9.30-14.30 uur en aan het eind van de
bijeenkomst heb je je voorbereidingen voor een inspectiebezoek op hoofdlijnen klaar!
Meer informatie en inschrijven – klik hier –
6. Nieuwe uitgave voor de bovenbouw: Vakken en vorming in onderzoek
Deze zomer verschijnt een nieuw boek over Ontwikkelingsgericht Onderwijs in de bovenbouw! Na
‘Thema’s en Taal’ nu het boek ‘Vakken en vorming in onderzoek’, geschreven door Lorien de Koning,
nascholer bij De Activiteit.
Zij beschrijft in dit boek hoe in de bovenbouwgroepen onderzoeksactiviteiten als context dienen voor
leren en ontwikkelen. De (wereldoriënterende) vakken staan niet apart! In de onderzoeksactiviteiten
die de leerlingen ondernemen is veel aandacht aan vakinhouden verbonden aan interessante vragen
van de groep en kwesties uit het leven gegrepen. De rol van de leerkracht komt helder naar voren.
Een belangrijk boek voor ieder die ernst wil maken met modern en motiverend onderwijs voor oudere
leerlingen in de basisschool.
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7. Schooloverstijgend aanbod 2013-2014
Voor het nieuwe schooljaar zijn onze cursussen met open inschrijvingen weer gepland. Daar zitten
cursussen bij die we al langer aanbieden zoals de Basiscursus Basisontwikkeling voor
onderbouwleerkrachten (groepen 1-4), de Basiscursus Ontwikkelingsgericht Onderwijs in de
bovenbouw, de Post-HBO opleiding Intern Begeleiden/Coachen van Vernieuwing of de Post-HBO
opleiding Taalcoördinator.
Maar óók ‘nieuwe’ cursussen of studiedagen, zoals ‘Doelgericht werken aan taal en
rekenen/wiskunde’ of ‘Groene vingers! Groene activiteiten met jonge kinderen’. De activiteiten zijn per
doelgroep geordend.
Een overzicht van de activiteiten met links naar meer informatie en inschrijfmogelijkheden:
 Directies en MT
 Intern begeleiders/ coördinatoren/ OGO-kartrekkers
 Leerkrachten onderbouw
 Leerkrachten bovenbouw
 Pedagogisch medewerkers
 Startblokkentrainers
 Pabo-docenten

8. De Activiteit in de vakbladen (én op de Kinderopvangkalender 2014)
Medewerkers van De Activiteit schrijven regelmatig artikelen voor de landelijke vakbladen. De
afgelopen maanden zijn de volgende artikelen gepubliceerd:
 Het moet een beetje meer zijn door Bea Pompert
o In Het Jonge Kind, december 2012 (themanummer Opbrengstgericht werken)
 Iedere leerling telt. Groepsplannen in Ontwikkelingsgericht Onderwijs door Niko Fijma
o In: Pulse, januari 2013
 Echt Schrijven op Octant door Bea Pompert en Rienkje van der Eijnden
o In: JSW, mei 2013
 Jonge kinderen spelen zich de wereld in; spel- en onderzoeksactiviteiten binnen
Ontwikkelingsgericht Onderwijs door Isabelle Vingerhoets
o In: PIP (Pedagogiek in praktijk), april 2013
En natuurlijk schrijven onze medewerkers altijd voor Zone. Zone is ook als los nummer te bestellen.
Een aanrader is het themanummer over Opbrengsten: jaargang 12, nummer 1 (maart 2013)!
Tenslotte: binnen de kinderopvang kent iedereen de Kinderopvangkalender.
Janneke Hagenaar, Startblokkentrainer van De Activiteit, heeft voor de Kinderopvangkalender 2014
praktijkverhalen geschreven op verzoek van de redactie van de kalender. Het zijn verhalen over
‘groene activiteiten’ in de kinderopvang. Janneke heeft daarin de afgelopen jaren veel ervaringen mee
opgedaan. Zie ook ons aanbod
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