
 
 

Activiteitmail november 2015 

Jaargang 12 nr. 7 

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 2016 ontvangt u dan 
de Activiteitmail op het opgegeven adres. 
 
 
In deze Activiteitmail: 

 Wat is geweest: Coachen van Vernieuwing zwaait af….OGO 
kartrekker/beeldcoach doet zijn intrede 

 Kort nieuws: Hercertificering Startblokkentrainers 

 Wat nog gaat komen: aanbod van De Activiteit november/december 2015 en 
januari 2016, Landelijke Startblokken conferentie 2015, Winterschool 2016 

 Zeker bestellen: Werken met het leerlingportfolio/December aanbiedingen 

 Praatje/plaatje: Check! Groep 1/2 De Ark in Rotterdam 
 
 
Wat is geweest....... 
Mooie momenten om te delen 
 
Coachen van Vernieuwing zwaait af......OGO kartrekker/beeldcoach doet zijn intrede 

 
Met de diplomering van onze laatste 4 cursisten van de Post HBO opleiding Coachen 
van Vernieuwing sluiten wij een mooie periode van opleiden af. Desira Holsappel, 
Hanneke Goesten, Marije Koning en Lysbeth Grutters zwaaien als laatsten af. Zij 
coachen onderwijsverbeteringen op het gebied van OGO in hun scholen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Met ingang van januari 2015 is de eerste cursusgroep OGO kartrekker/beeldcoach 
gestart. Deze cursisten maken miniplannetjes voor hun school waaraan zij als 
kartrekker OGO leiding geven. Voor de zomer zijn de plannen gesmeed, na de 
zomervakantie is de uitvoering van de plannen gestart. Aan alle rollen wordt 
aandacht besteed, zo ook de rol van ouders.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een inspirerende groep mensen die in januari 2016 zullen afzwaaien. 
 
We kijken weer uit naar de komst van een nieuwe groep in januari 2016.  
Kijk voor meer informatie over de nieuwe cursus OGO Kartrekker/Beeldcoach op 
onze site. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Kort nieuws 
 
Hercertificering Startblokkentrainers 
 
Startblokken en Basisontwikkeling is recent weer opnieuw beoordeeld door de 
Erkenningscommissie van het NJi. Dat heeft geresulteerd in een nieuwe erkenning 
voor de komende vijf jaar.  
 
Voor deze beoordeling is er een nieuwe omschrijving gemaakt van Startblokken en 
de trainingen die daarbij horen. Er zijn aanpassingen gedaan in onder andere de 
onderwerpen die in de trainingen aan de orde moeten komen, de opzet en het 
verplicht gebruiken van bepaalde materialen in de trainingen. We vinden het 
belangrijk dat alle Startblokkentrainers op korte termijn goed op de hoogte zijn van 
deze veranderingen én op de lange termijn goed geschoold blijven. We gaan dan 
ook veranderingen aanbrengen in de verplichte scholing voor de al gecertificeerde 
trainers. 
 
Er komt een overgangsperiode in het schooljaar 2015-2016. Voor dit komende 
schooljaar zijn de huidige eisen voor hercertificering nog geldig. Deze staan vermeld 
op onze website. 
 
We raden alle trainers zeer aan deel te nemen aan de verdiepingsdagen of  het 
netwerk, in verband met de genoemde vernieuwing van de beschrijving en de 
consequenties daarvan voor de trainingen. Met name in het netwerk zal dit expliciet 
aan de orde komen. 
 
Vanaf 2016-2017 zijn alle trainers verplicht om elke twee jaar aan één van de 

volgende eisen te voldoen: 

 Deelnemen aan netwerk: een serie van drie bijeenkomsten per twee jaar, of  

 Deelnemen aan twee verdiepingsdagen per twee jaar, of 

 Deelnemen aan één verdiepingsdag + de tweejaarlijkse tartblokkenconferentie 
 
We hopen op deze manier ook in de toekomst de kwaliteit van de trainingen hoog te 
kunnen houden. 
 
 
Wat nog gaat komen..... 

Agenda van De Activiteit 
 

 Start netwerk ‘Onderzoekend leren in de bovenbouw’          25 november 2015 
Docent: Marte van Vliet               Amsterdam 
 

 Start ‘OGO kartrekker/Beeldcoach’    7 januari 2016 
Docenten Tonny Bruin en André Weijers   nader te bepalen 
 

 Tweedaagse training voor startende (pedagogische)  14 januari 2016 
coaches en trainers       Utrecht 
Docent: André Weijers  
 

  



 

 

Zet de volgende data vast in je agenda: 

 
Meet-up: (Ontwikkelingsgericht) Onderwijs in 2032 
 
In het onderwijs worden kinderen voorbereid op hun toekomst. Maar welke kennis en 
vaardigheden hebben de kinderen van nu eigenlijk nodig?   
De Rijksoverheid geeft aan in gesprek te willen gaan met leerlingen, leerkrachten, 
ouders en andere belangstellenden. Dit zal uiteindelijk moeten resulteren in een 
vernieuwd curriculum en daarbij een vernieuwing van de kerndoelen en eindtermen.  
 
Zie hier de hoofdlijnen van het conceptadvies: http://onsonderwijs2032.nl/advies/. 

 
Maar hoe denken wij hier vanuit OGO nu precies over? Hoe moet goed onderwijs er 
volgens ons uitzien en wat hebben de leerlingen van nu nodig? 
Hierover gaan wij graag met jullie in gesprek op 18 november 2015. 
.  
Voor meer informatie en inschrijvingen -klik hier- 
 
 
25 november 2015: 6e Landelijke Startblokken Conferentie 
 
Thema: ‘Creatieve leerprocessen van jonge kinderen en hun begeleiders’ 
 
Deze dag zijn er twee workshopsrondes waarbij u kunt kiezen uit maar liefst 13 
workshops. Daarnaast worden er lezingen gegeven door drs. Bea Pompert en Prof. 
dr. Bert van Oers en is er een informatiemarkt. 
 
Voor het programma, extra informatie en inschrijvingen -klik hier- 
 
 
Vierde Winterschool in Schagen eind januari 2016 
 
Op vrijdag 29 januari en zaterdag 30 januari 2016 organiseert De Activiteit voor de 
vierde keer de Winterschool in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam 
en de Julianaschool in Schagen. De vorige dagen zijn zeer positief gewaardeerd en 
ook deze Winterschool is er weer een interessant programma rond het thema: ‘De 
veelzijdigheid van Ontwikkelingsgericht Onderwijs’. In lezingen en werkgroepen is er 
onder andere aandacht voor ICT in het onderwijs, muziekonderwijs en 
geschiedenisonderwijs. Maar dit is niet alles! 
 
Voor meer informatie, het hele programma en inschrijvingen -klik hier- 
 
 
 
 
  

http://onsonderwijs2032.nl/advies/
http://www.de-activiteit.nl/nieuws/actueel-nieuws/394-meet-up-18-november-2016
http://www.de-activiteit.nl/nascholing-en-ondersteuning/schooloverstijgende-activiteiten2/startblokkentrainers?task=view_event&event_id=251
http://www.de-activiteit.nl/nascholing-en-ondersteuning/schooloverstijgende-activiteiten2/winterschool?task=view_event&event_id=252


 

 

Zeker bestellen 

 
Binnenkort verkrijgbaar in onze webshop de brochure:  

‘ 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 
leerlingportfolio. 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. 
 
Houd onze webshop dus in de gaten: www.de-klopper.nl 
 
 
December aanbiedingen 
 
Zoals elk jaar kun je bij De Activiteit Decemberwensen in vervulling laten gaan!  
Hoe ziet ons aanbod er dit jaar uit: 
 
Voor de onderbouw: 
 
‘O, kom er eens kijken…..in onze bakkerij’  
 
In de maand december wordt er heel wat af gesmuld. 
Vooral lekkere dingen uit de bakkerij en de snoepwinkel. 
We hebben een spelkrat gemaakt waarmee leerkrachten 
en kinderen deze onderwerpen mooi kunnen uitwerken. 
 
De krat bevat: 

 1 exemplaar van het prentenboek ‘Kasper de 
bakker’  van Lars Klinting 

 mini brochure bij dit prentenboek 

 1 exemplaar van de praktijkbrochure: ‘ O, kom er eens kijken’ met allerlei 
ideeën van spel in december 

 Bakspullen 

 Recepten voor de bakker 

 Inpakmaterialen om het lekkers in te verpakken 
  

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


 

 

 
 
Ook de andere kasperkratten zijn in de Decembermaand 
goed in te zetten: 
 
Kasper de fietsenmaker – denk maar aan Piet met zijn 
lekke band. 
 
Kasper en Flip in de werkplaats – denk maar aan het 
repareren of maken van Sint- en kerstcadeaus van 
kringloop en kosteloze materialen. 
 
Kasper de kleermaker – denk maar aan de mooie kleding 
van Sint, Piet en de Kerstman en onze eigen feest- of winterkleding 
 
 
Voor de bovenbouw: 
 
De spelletjesfabriek 
 
Voor de groepen 5 t/m 8 hebben we een krat gemaakt waarmee leerlingen zelf 
dingen kunnen ontwerpen en maken. 
 
De krat bevat: 

 1 exemplaar van de praktijkbrochure: ‘O, kom er eens kijken’  

 1 exemplaar van de praktijkbrochure: ‘Werk aan de winkel’  

 Reader met artikelen over ontwerpend leren 

 Materialen die te gebruiken zijn bij het zelf ontwerpen en maken van 
spelletjes, zoals spelkaarten, dobbelstenen, pionnen 

 
En verder…. 
 
Een inspiratietas voor leerkrachten voor in de schoen of onder de kerstboom. 
 
In de tas vindt je: 

 Mooie foto’s van goede ogo-praktijken 

 Reader met enkele actuele artikelen 

 1 praktijkbrochure (‘Werk aan de winkel’, ‘De witte ridder’, ‘Zeker weten’  of 
‘Uitgaan van verschillen’) 

 Pen en opschrijfboekje 
 
En de ‘ Goede doelen brochure’.  
December is ook een goede doelenmaand. In deze brochure vind je allerlei 
suggesties voor het opzetten van een goede doelen actie of acties in de school. 
 
 
Kijk voor alle december aanbiedingen op onze website.  



 

 

Praatje/plaatje: 

Check! Groep 1/2 De Ark in Rotterdam 
 
Even checken… 

 
 
Het schoonmaakteam van de 
wasstraat van de 
fietsenwerkplaats is hard aan het 
werk. 
 
De trappers worden gepoetst, de 
kettingkast en hoe heet ook al 
weer dat lichtje op de trappers… 
 
Alles staat vermeld op de 
checklist op het raam. 
 
 
 

 
 
 
 
Maar….., hebben we de 
binnenkant van het wiel nu wel of 
niet schoongemaakt?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Even checken….. 
 
Dat is handig…., we zetten 
gewoon een kruisje bij het 
onderdeel wat we al gedaan 
hebben… 
 
Dan weten we het zeker. 

 
CHECK! 


