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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 januari ontvangt u dan de 
Activiteitmail op het opgegeven adres. 
 
In deze Activiteitmail: 

 Wat is geweest: Een Vorstelijk aanbod in Slot Schagen 

 Kort nieuws: Klassenteksten, OGO conferentie 2015 

 Wat nog gaat komen: Aanbod van De Activiteit december 2014/ januari 2015 

 Specialisatie Jonge kind 

 Zeker bestellen: Bovenbouw dvd, 'Goede doelen tas' 

 Praatje/plaatje: Bronnenonderzoek ABBS De Zuiderzee 
 
 
Wat is geweest....... 
Mooie momenten om te delen 
 
Een vorstelijk aanbod in Slot Schagen 
 
Proost! 
Op donderdagavond 2 oktober opende 
we met een straffe Jenever. 
Leerkrachten van de onder- en 
middenbouw en kinderopvang kwamen 
met Leen Koole en Hermien de Waard 
samen voor de eerste workshop van 
een Vorstelijk Aanbod in Schagen. Deze 
avond stond in het teken van 
dramatiseren en rollenspel bij geschiedenislessen. Samen stapten zij eerst in de 
wereld van De Bonte Koe. De personages die op en rond De Bonte Koe werkzaam 
waren, van redder tot het koksmaatje, werden uitgespeeld. Daarna is er gekeken aan 
welke vaardigheden je kunt denken wanneer je als leerkracht of pedagogisch 
medewerker in de rol van een historisch figuur stapt en wat voor winst dat geeft. Een 
conclusie die getrokken werd: "je bent nooit te klein om aan geschiedenisactiviteiten 
mee te doen”. De leerkrachten dachten bijvoorbeeld om het personage van Sint 
Maarten centraal te zetten. De Pedagogisch Medewerkers dachten, denkend aan 
hun locatie Broek op Langedijk, aan het thema ‘wij varen door de sloten’ of aan 
vergeten werkzaamheden van opa’s en oma’s zoals het bereiden van een pot 
appelmoes. We gingen allemaal met een idee voor onze eigen praktijk naar huis. 
 



 

Aan het werk voor de eigen praktijk: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprookjes en verhalen voor iedereen 
 
Op donderdag 6 november, de tweede workshop in Slot Schagen, staan:  
'Sprookjes en verhalen voor iedereen' centraal. 
 
Verhalen vertellen, we doen het 
steeds minder. André neemt ons 
mee in de wereld van de 
vertelkunst. Met de deelnemers 
samen in een kring en een 
kaarsje aan start hij met het 
sprookje van Repelsteeltje. Met 
zijn stem en mimiek belanden we 
even in die sprookjeswereld. Na 
het vertellen komt er een stukje 
theorie: In elk sprookje zit een 
vaste lijn: de sprookjesfiguren 
gaan op pad, komen door 
obstakels in de put, klimmen er 
weer uit, vaak met hulp van een ander en gaan met nieuwe ervaringen op weg naar 
een lang en gelukkig leven. Zelf kennen we ook momenten van in de put zitten. 
Gelukkig komen wij daar net als in sprookjes meestal met hulp van anderen weer uit. 
Daarom gaan sprookjes over de waarheid. Ze helpen ons om het leven beter te 
begrijpen.  
 

Op een tafel had André persoonlijke voorwerpen 
neergezet als symbool of metafoor voor verhalen uit 
eigen ervaringen. Een houten olifant, een glazen hart, 
lange lucifers en meer. Bij ieder voorwerp (symbool) 
hoort een verhaal als metafoor voor ervaringen uit ons 
leven.  
 

 
  



 

 
Het muizenverhaal voor peuters staat  
voor ‘samen zijn we sterk’, het verhaal 
van Sara gaat over zelf doen en het 
verhaal van Sam in het circus staat voor 
onvoorwaardelijke liefde. Op het eind van 
de avond vertrekken we allemaal 
geïnspireerd met het voornemen om de 
kunst van vertellen in de eigen praktijk 
weer en meer een plek te geven. 
  

 
 

Kort nieuws 
 

Klassenteksten 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 1 september is Klassenteksten online gegaan, een gezamenlijk product van De 
Activiteit en Diataal. Klassenteksten is de digitale tekstenbank waar je bij ieder thema 
geschikte leesteksten op het juiste niveau vindt voor de groepen 1 t/m 8. Naast de 
leesteksten zijn er ook boeken- en filmtips te vinden en suggesties voor werkvormen. 
 
Verschillende scholen hebben een abonnement op klassenteksten.  
Ook geïnteresseerd? Kijk snel op www.klassenteksten.nl  
 
 
OGO-Conferentie: 'Wij hebben een goed verhaal' 
 
Op 18 maart 2015 organiseert de OGO-Academie de 
grote tweejaarlijkse conferentie in De Reehorst in Ede.  
Scholen, nascholers en wetenschappers verzorgen meer dan 35 lezingen, 
workshops en presentaties.  
Wil jij ook komen? Meld je dan snel aan.  
Kijk voor meer informatie op: www.ogo-academie.nl 
 
 
Wat nog gaat komen..... 
 
Agenda van De Activiteit 
 

 Decemberworkshop: boeken en schimmen 10 december 2014  
Docent: Hermien de Waard   boekhandel Plukker, Schagen 
    

http://www.klassenteksten.nl/
http://www.ogo-academie.nl/


 

 Boekenbad      7 januari 2015 
Docent: Hermien de Waard   Alkmaar 
 

 Kastelen bouwen en rekenen/wiskunde  8 januari 2015 
activiteiten (Vorstelijk aanbod)   Schagen 
Docent: Niko Fijma   
 

 OGO kartrekker/ beeldcoach   8 januari (1e bijeenkomst) 
Docent: Tonny Bruin en    Locatie in overleg 
André Weijers 
 

 Leesactiviteiten groep 1/2    23 januari 2015 
Docent: Bea Pompert    Alkmaar 
 

 Leren navigeren met de digitale HOREB twee locaties:  
Docenten: Tony Bruin en Marte van Vliet Alkmaar: 28 januari en 1 april 
Docent: Lorien de Koning    Den Bosch:28 januari en  
       22 april 2015 
 

 
Specialisatie Jonge kind  
 
Heb je oog voor jonge kinderen (3-8 jaar)en wil je werk maken van het spel van jonge 
kinderen dan is deze Post-HBO opleiding Specialisatie Jonge Kind echt iets voor jou.  
In het prachtige Speleon van de Hogeschool iPAbo verbinden we actuele theorie en 
onderzoek over spel en ontwikkeling van jonge kinderen aan de eigen 
praktijkverhalen. Op deze manier krijg je steeds meer zicht op de mogelijkheden en 
kansen die er zijn om “lerend spelen” en “leren spelen” bij jonge kinderen in de eigen 
praktijk vorm te geven. Jonge-kind specialist zijn in de eigen school betekent ook dat 
je met collega’s en het MT in gesprek gaat, praktijkonderzoek doet en plannen maakt 
voor verbetering/verrijking van het onderwijs aan jonge kinderen.  
 
Planning Specialisatie Jonge Kind – De Activiteit / Hogeschool iPabo 
Tijdstip: woensdagmiddag van 14.00 – 19.00 uur 
Locatie: Speleon, iPabo, Jan Tooropstraat 136, Amsterdam 
Docenten: Annerieke Boland, Bea Pompert en Levineke van der Meer 
 
In 13 bijeenkomsten van 5 uur worden theorie en praktijk steeds afgewisseld en is er 
ruimte voor intervisie rond vraagstukken uit de eigen praktijk.  
Vervolgens is er nog één terugkomdag die later zal worden ingepland.  
 
Voor meer informatie -klik hier- en mogelijkheid tot inschrijving -kik hier- 
 Zeker bestellen 
 

Bovenbouw DVD fase 1 
 
Op deze nieuwe DVD staan mooie praktijkvoorbeelden van: 

 startactiviteiten met objecten  
 startactiviteiten rondom actuele kwesties  
 startactiviteiten gekoppeld aan (historische) verhalen  

http://www.de-activiteit.nl/images/events/specialisatie_jonge_kind.pdf
http://www.de-activiteit.nl/images/events/inschrijving.pdf


 

 het opzetten van experimenteel onderzoek  
 het introduceren van boeken in een boekenkring  
 het inrichten van de leeromgeving bij onderzoek  
 en het voeren van portfoliogesprekken. 

 
De opnames zijn op zes scholen gemaakt. Scholen die elk op hun eigen wijze vorm 
geven aan Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Interessant om te zien en mooi om te 
spiegelen aan je eigen praktijk. Dat is ook precies de bedoeling. Niet kijken naar wat 
er goed of fout gaat, maar kijken en in gesprek gaan met elkaar over wat je zelf doet, 
kunt en wil leren. Gesprekken in je bovenbouw team, met je studiemaatje, collega, 
docent of begeleider. 
 
U kunt de dvd -hier- bestellen. 
 
 
 
Tas: Goede doelen 
 
December actiemaand! 
 
De maand december leent zicht bij uitstek voor het 
organiseren van een actie voor een goed doel. 
Natuurlijk kunt u ook op andere momenten 
aandacht schenken aan goede doelen of ‘iets 
goeds doen’ voor een ander. 
In de tas vindt u onze brochure ‘Goede doelen’ met daar in een globale opzet van 
een themaplanning met suggesties voor mooie, betekenisvolle activiteiten. Bij deze 
activiteiten hebben wij een aantal interessante materialen gezocht, zo kunt u 
bijvoorbeeld direct beginnen met haken. Ook de brochure ‘Werk aan de winkel’ zit in 
de tas. Een brochure die niet alleen interessant is voor leerkrachten. 
Ook leerlingen kunnen de praktijkverhalen over het organiseren van een winkel goed 
gebruiken. Deze brochure richt zich met name op de midden- en bovenbouw. 
 
Wacht dus niet langer en kom in actie!  
 
U kunt de tas -hier- bestellen.  
  

http://www.de-klopper.nl/Webwinkel-Product-94252405/Ontwikkelingsgericht-Onderwijs-in-de-bovenbouw.html
http://www.de-klopper.nl/Webwinkel-Product-93269439/Goede-doelen-tas.html


 

 
'Kasperkratten' 
 
Kasperkratten voor onderbouwklassen die met Wetenschap en 
Techniek aan de slag gaan.  
In elke krat zijn de volgende materialen 
opgenomen: 

o 2 exemplaren van het boek 
'De fietsenmaker' of 'De 
werkplaats' of 'De kleermaker' 

o suggesties voor activiteiten 
(o.a. spel, onderzoek, 
verteltafel, rekenen- wiskunde 
en techniek) 

o foto's die helpen bij het 
inrichten van de praktijk 

o materialen die je kunt gebruiken bij het vormgeven 
van de activiteiten 

 
Prijs: € 40,- per krat; alle drie de kratten € 100,- 
 
U kunt deze kratten bestellen door een mail te sturen naar info@de-activiteit.nl  
(De kratten moeten opgehaald worden. Voor het ophalen dient u een afspraak te 
maken) 
 
 
Praatje/plaatje: 
 
Bronnenonderzoek in gr.5 van 'ABBS De Zuiderzee' 
 
In groep 5a van basisschool ABBS De Zuiderzee wordt er 
druk overlegd, worden er plannen gemaakt en is er 
begonnen met bronnenonderzoek. Over een aantal weken 
willen zij een tentoonstelling over het zonnestelsel in de klas 
hebben hangen. 
  
 
 

mailto:info@de-activiteit.nl

