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Voor u ligt de Activiteitmail. De Activiteitmail is een actuele nieuwsbrief van De Activiteit, 
het landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Middels deze nieuwsbrief 
informeren wij u onder andere over mooie activiteiten die zijn geweest, ons actuele 
aanbod en andere belangrijke zaken om ‘bij te blijven’. 
 
De nieuwsbrief wordt gemaild naar scholen/instellingen en is ook te lezen via onze site 
www.de-activiteit.nl. U kunt de nieuwsbrief ook in uw eigen mailbox ontvangen door een 
e-mail te sturen naar info@de-activiteit.nl. In september 2016 ontvangt u dan de 
Activiteitmail op het opgegeven adres. 
 
 
In deze Activiteitmail: 

 Wat is geweest: studiedag voor pabo-studenten op de Julianaschool in Schagen, 
workshop over spel op ‘t Kwakersnest in Velserbroek, studiebijeenkomst 
onderzoekend leren voor pabo-docenten op De Nieuwste Pabo in Sittard. 

 Wat nog gaat komen: start nieuwe cursussen en netwerken in september en 
oktober 2016, 23 november conferentie over leesonderwijs in de groepen 1 t/m 4 

 Zeker bestellen: Werken met het leerlingportfolio 

 Praatje/plaatje: Camping De Buren, peutergroep De Kleinste Reus in Amsterdam 
 
 
Wat is geweest....... 
 
Mooie momenten om te delen 
Studiedag voor pabo-studenten op de Julianaschool in Schagen 
Door: Bea Pompert 

 
"Nou mevrouw, als dit OGO is dan wil ik dat wel", verzucht een Alkmaarse pabostudent 
aan het einde van een studiemiddag. 
 
Het is woensdagmiddag 13 april. Wij zijn te gast op de Julianaschool in Schagen. 
60 eerstejaars van de pabo INHOLLAND Alkmaar met hun docenten, de 
onderbouwleerkrachten van de school en ik als nascholer mag er ook bij zijn. 
De studenten doen onderzoek naar belangrijke kenmerken van rijke leeromgevingen in 
de onderbouw. In groepjes van 10 bekijken zij de lokalen en gangen van de groepen 1 
t/m 4. 
 
Het thema Tijdmachine is in elke ruimte terug te 
vinden. 
In de groepen 1/2 zijn de huishoeken 
omgetoverd in huiskamers en keukens van wel 
100 jaar geleden.  
Er wordt 'op de hand' gewassen en met een 
echte oude wringer de was gedroogd. De 



 

maaltijd wordt bereid op een petroleumstel en er worden allerlei onderzoekjes gedaan 
naar groentes van vroeger. 
 
In de groepen 3 en 4 belanden wij in een 
middeleeuws kasteel en zijn er allerlei hoeken en 
speelplekken over wonen in een kasteel, de 
beroepen in en om het kasteel, zoals de 
kwakzalver en de smidse. Er worden ook allerlei 
onderzoekshoeken bekeken, zoals die met 
allerlei spullen om verdedigingsmaterialen te 
ontwerpen en uit te testen, bijvoorbeeld een 
schild of een katapult. 
 
Studenten en leerkrachten spreken met elkaar over het belang van uitnodigende 
thema's, speelplekken en thematische hoeken. Veel studenten raken niet alleen 
geïnformeerd maar ook gemotiveerd om zelf een OGO-omgeving te creëren op hun 
stageschool. Wij wensen hen veel succes, want OGO gun je elk kind én elke student. 
 
 
Workshop over spel op ‘t Kwakersnest in Velserbroek 
 
Op maandag 23 mei is het gezellig druk op ’t Kwakersnest  in Velserbroek. 
Inge Haarsma en Bea Pompert verzorgen een workshop over Spel voor meer dan 25 
gastouders, kinderopvangmedewerkers en medewerkers van de buitenschoolse 
opvang. 
 
Eerst in gesprek over je eigen spelervaringen om er even in te komen en om te merken 
hoe belangrijk spel binnen en buiten is voor de ontwikkeling van ieder kind. Dan een 
stukje theorie over spelontwikkeling en spelsoorten. Dit alles a.d.h.v. foto's van 
spelsituaties thuis, in de groep en in de klas (1/2). Tot slot gaan wij zelf spelmaterialen 
onderzoeken en ermee aan de slag. Met playmobil, kosteloze materialen, naaispullen 
bij het prentenboek 'Kasper de kleermaker' en diverse materialen om een katapult te 
maken of een fietsband te plakken. De avond 'vloog om' en voldaan keken wij terug op 
workshop over spel in ons hart, hoofd en handen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

Onderzoekend leren op De Nieuwste Pabo in Sittard 
 
Lorien de Koning, Marjolein Dobber en Bea Pompert verzorgden op 1 juni een 
studieochtend over Onderzoekend leren op 'De Nieuwste Pabo' in Sittard. 
Na een inleiding van Bea neemt Lorien de deelnemende docenten mee in een 
werkactiviteit over kleding. De deelnemers hebben een kledingstuk meegenomen waar 
ze wel van af willen. De verhalen hierover worden gedeeld en vanuit deze ervaringen 
wordt gekeken welke vragen en kwesties uitnodigen tot onderzoeksactiviteiten. Wat een 
mooie activiteit. Natuurlijk hebben wij daarna gekeken welke elementen van 
onderzoekend leren en thematiseren op de pabo aanbod komen en hoe dat nog beter 
zou kunnen.  
 
Wilt u ook zo'n ochtend, mail Dr. Marjolein Dobber (m.dobber@de-activiteit.nl) voor 
meer info. 
 
 
Een heel team HOREB gecertificeerd 
 
Met enthousiasme en doorzettingsvermogen hebben de teamleden van De Bosweide 
zich ingezet om hun HOREB certificaat te halen. 
 
In Ridderkerk ontstond twee jaar geleden de behoefte om op één plek te registreren 
met betrekking tot het werken met thema's. HOREB bood die mogelijkheid. Inmiddels 
hebben zij hun weg hierin gevonden en voelen ze de meerwaarde van HOREB als 
hulpmiddel in het ontwerpen - uitvoeren - evalueren en registreren van hun onderwijs. 
 
Iedereen deed mee van onder- tot bovenbouw, intern begeleider en directie. Het was 
echt niet altijd even makkelijk maar doorzetten en tijd nemen om ook daadwerkelijk met 
regelmaat aan de slag te gaan wierp zijn vruchten af. Ook de interne uitwisseling van 
collega's onderling was van grote waarde! Allen, van harte gefeliciteerd! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wat nog gaat komen..... 

Agenda van De Activiteit  
 
In september en oktober starten er weer nieuwe cursussen en netwerken. Hieronder is 
ons aanbod met startdata te vinden: 
 
 

 Basiscursus Basisontwikkeling              7 september 2016 
Docent: Hermien de Waard              Amsterdam 
 
Docent: Inge Haarsma               7 september 2016 
Cursus wordt gegeven in de avond!             Alkmaar 
 
Docent Tonny Bruin              8 september 
                    Alkmaar  
     
Docent: Isabelle Vingerhoets              21 september 
                   Den Bosch  
 

 Specialisatie Basisontwikkeling in de onderbouw           6 september 2016 
Docent: Tonny Bruin               Alkmaar 
 
Docent: Isabelle Vingerhoets              28 september 2016 
                  Den Bosch  
 

 OGO netwerk ‘s-Hertogenbosch               30 september 2016 
Docenten: Isabelle Vingerhoets en Lorien de Koning            Den Bosch  
 

 Navigeren met de digitale HOREB             7 september 2016 
Docent: Marte van Vliet               Alkmaar 
 
Docent: Lorien de Koning               13 september 2016 
                   Den Bosch  
 

 Onze reis begint: Stap in en ga aan de slag met Portfolio     9 september 2016 
Docenten: Tonny Bruin en Jitske Bosma   Alkmaar 
 

 Netwerk ‘Zin in lezen’ groep 5 t/m 8             13 september 2016 
Docent: Tonny Bruin      regio Utrecht 
 
Docent: Bea Pompert               20 september 2016 
                   regio Alkmaar 
 

Docent: Lorien de Koning               27 september 2016 
                   regio Den Bosch 
 

  



 

 Basiscursus Ontwikkelingsgericht Onderwijs in de bovenbouw 
Docent: Lorien de Koning              14 september 2016 
                   Den Bosch 
 
Docent: Marte van Vliet              21 september 2016 
                  Alkmaar 
 

 Beeldcoach worden              15 september 2016 
Docent: André Weijers             Locatie in overleg 
 

 Onderzoekend leren als basis voor ontwikkeling         16 september 2016 
Docenten: Marjolein Dobber en Lorien de Koning               Locatie in overleg 
 

 Netwerk bovenbouw              20 september 2016 
Docent: Lorien de Koning              Den Bosch 
 
Docent: Marte van Vliet              16 november 2016 
                  regio Amsterdam 
 

 Verdiepingscursus Ontwikkelingsgericht Onderwijs in de bovenbouw 
Docent: Lorien de Koning               9 september 2016 
                  Pijnacker 
 
Docent: Lorien de Koning      28 september 2016 
                 Den Bosch 
 
Docent: Marte van Vliet               28 september 2016 
                  Alkmaar 
 

 Schrijver zijn is top! Goede spelling hoort daarbij        5 oktober 2016 
Docent: Gerri Koster      Den Bosch 
 
                  7 oktober 2016 
 Docent: Gerri Koster         Alkmaar 
 

 Netwerk Taalcoördinatoren Primair Onderwijs           5 oktober 2016 
Docent: Lorien de Koning               Utrecht 
 

 Netwerk directies               7 oktober 2016 
Docent: Levineke van der Meer              Locatie in overleg 
 

 Onderzoeken Leren en Spelen            26 oktober 2016 
Docenten: Bea Pompert en Marte van Vliet          Alkmaar 
 

Meer informatie over netwerken die gestart zijn in schooljaar 2015-2016 kun je vinden 

op onze website: www.de-activiteit.nl  

  

http://www.de-activiteit.nl/


 

Conferentie: ‘ Zin in lezen is niet los verkrijgbaar!’  
 
Op 23 november 2016 organiseert De Activiteit een conferentie over het leesonderwijs 
in de onderbouw (groepen 1 t/m 4). In Ontwikkelingsgericht Onderwijs is het lezen van 
teksten een activiteit die op alle mogelijke manieren verbonden wordt aan het spel van 
de groep, het thema in de klas, de vragen van de kinderen en hun eigen verhalen. Op 
steeds meer scholen wordt de OGO-aanpak voor lezen en schrijven ingevoerd. Scholen 
zijn enthousiast omdat ze in de gaten krijgen dat de leesvaardigheid van de leerlingen 
en hun leesmotivatie toenemen én dat hun aarzelende lezers niet afhaken maar mee 
blijven doen! 
 
Lezen en schrijven komt door het hele curriculum aan bod en worden uitgevoerd in 
geletterde praktijken die actueel en interessant zijn. De inhoud van wat leerlingen lezen 
en schrijven doet er toe. De leerkracht weet goed om welke ontwikkeling het gaat bij 
geletterdheid en leren lezen en schrijven en is in staat voor alle kinderen een adequaat 
aanbod te doen. Elke leerling kan aansluiting vinden bij de juiste boeken en teksten en 
met plezier steeds beter gaan lezen, zonder angst voor ‘hobbels’ omdat de leerkracht 
en de medeleerlingen je altijd verder helpen door goede gesprekken en uitnodigende 
ondersteuning. 
 
Klik hier voor meer informatie en inschrijving. 
 
 
Zeker bestellen 
 

Klassenteksten bij je thema in de groep 
 
Veel teams denken nu al na over hun thema bij de start van het nieuwe cursusjaar. 
Vóórpret heet dat! 
Oriënteer je bij de keuze ook op de thema's die in klassenteksten zijn opgenomen. 
 
In het archief vind je al de volgende thema's en onderwerpen: 

 Op reis gaan   

 Hoe overleef ik? Ziek zijn en het lichaam   

 Verzamelen   

 Vluchtelingen   

 Raar maar waar   

 Leven in oorlogstijd   

 Kunst   

 De wereld van techniek   

 Aan tafel   

 Geef me de ruimte   

 Sport & Spel  

 Fair trade   

 Een swingend begin  
In september komt daar 'Mode' bij. 
 
Nog geen abonnement. Doen, het scheelt je heel veel 'zoekwerk'. 
Bovenbouwleerlingen kunnen ook zelf goed zoeken naar teksten.  

http://www.de-activiteit.nl/nascholing-en-ondersteuning/schooloverstijgende-activiteiten2/leerkrachtenonderbouw?task=view_event&event_id=277
http://www.klassenteksten.nl/themes/12
http://www.klassenteksten.nl/themes/11
http://www.klassenteksten.nl/themes/10
http://www.klassenteksten.nl/themes/13
http://www.klassenteksten.nl/themes/9
http://www.klassenteksten.nl/themes/8
http://www.klassenteksten.nl/themes/7
http://www.klassenteksten.nl/themes/6
http://www.klassenteksten.nl/themes/5
http://www.klassenteksten.nl/themes/4
http://www.klassenteksten.nl/themes/3
http://www.klassenteksten.nl/themes/2
http://www.klassenteksten.nl/themes/1


 

Klassenteksten een rijke bron voor weinig geld. € 230,- voor kleine scholen (t/m 250 
leerlingen) en € 320,- voor grote scholen (vanaf 251 leerlingen). 
 
 
Goed starten het volgende schooljaar: ‘ Werken met het leerlingportfolio’  
 

Een aantal jaren heeft het werken met portfolio’s onder druk 
gestaan door de ‘meetcultuur’ in het Nederlandse 
basisonderwijs. De laatste tijd begint er echter weer meer 
ruimte te komen voor het portfolio. Deze hernieuwde 
belangstelling vraagt ook om een herziene versie van de 
OGO-brochure ‘Mijn Portfolio’ die in 2002 is verschenen. 
Inmiddels is er door de jaren heen nieuwe kennis ontwikkeld 
en hebben meerdere scholen ervaring opgedaan met het 
werken met portfolio’s. 
De brochure is bedoeld voor scholen en leerkrachten die 
willen werken met het leerling-portfolio. Het  biedt scholen en 
leerkrachten handvatten om zich te verdiepen in het portfolio 
en geeft een eerste aanzet om er mee te werken. Daarnaast 
kan deze brochure een start zijn voor gesprek en kan er een 

werkwijze ontwikkeld worden. 
 
Bestel hem snel via onze webwinkel. 
. 
 

Praatje/plaatje:  

Camping De Buren, peutergroep De Kleinste Reus in Amsterdam 

 

 

 

Naar aanleiding van het boek "De 
koningin gaat kamperen" en een 
paar vakantiefoto's hebben 
wij  camping De Buren gemaakt. 

 
 
 

 
 
Als we onze koffer hebben ingepakt gaan we op pad en kunnen we bij de 
receptie / kampwinkel een campingplaats reserveren en geeft de campingbaas (of 
bazin) uitleg over de camping.  

http://www.de-klopper.nl/Webwinkel-Product-136535287/Werken-met-het-leerling-portfolio.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de 

kampwinkel kunnen we ijsjes kopen en spullen voor de bbq. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tent moet natuurlijk opgezet worden en als de tent staat, gaan we het 
luchtbed oppompen en onze spullen er in doen. 
Bij kamperen hoort natuurlijk ook barbecueën, voorlezen (met een zaklamp) en slapen 
in de tent. 
 
 



 

Alle medewerkers van De Activiteit wensen u 
een hele fijne vakantie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


