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

 Wat is geweest: Kleuterleerkrachten kregen Zin in lezen!, Start cursus 
Beeldcoach worden 

 Kort nieuws: Hercertificering Startblokkentrainers 

 Wat nog gaat komen: aanbod van De Activiteit september/oktober 2015, 
Landelijke Startblokken conferentie 2015, Winterschool 2016 

 Zeker bestellen: brochure Kinderboekenweek 2015: ‘Raar maar waar’, ‘ 
Kasperkratten’  

 Praatje/plaatje: de boekenkring, Sjofar te Apeldoorn 
 
 
Wat is geweest....... 

Mooie momenten om te delen 
 
Kleuterleerkrachten kregen Zin in lezen! 
 
Op 19 augustus is er heel wat afgesnuffeld in boeken voor jonge kinderen. 
Een groep kleuterleerkrachten van vijf verschillende scholen kregen Zin in lezen. Het 
was de start van het netwerk leerkrachten groepen 1/2 in Alkmaar. 
Het enthousiasme was groot. “Lekker geïnspireerd en met veel nieuwe ideeën ga ik 
mijn klas weer in”, was het commentaar van één van de deelnemers. Ideeën voor de 
boekenkring, snuffellezen bij het thema, met kleuters en zelf lezen in boekjes voor 
beginners, kwamen goed uit de verf. 
 
Wil je nog meedoen? Dat kan nog drie keer dit jaar: 
 

 11 november 2015 

 17 februari 2016 

 6 april 2016 
 
Kijk voor meer informatie en inschrijven op onze site. 
  



 

Start cursus Beeldcoach worden 
 
Op 10 september is de reis tot beeld- en didactisch coach begonnen voor een aantal 
enthousiaste deelnemers die de cursus Beeld- en didactisch coachen volgen. De 
groep bestaat uit leerkrachten/intern begeleiders en coaches van verschillende 
scholen uit de omgeving Alkmaar. Tijdens de bijeenkomsten leren 
zij videobeelden analyseren die zij maken in hun eigen praktijk. 
 
Een aantal reacties na de eerste bijeenkomst: 
 
 “ Dit is nou echt inspirerende stof om mee aan de slag te gaan”. 
“ Voor mij is dit de sleutel om nieuwe deuren te openen”. 
“ Ik ben blij met een groep mensen die deskundig en open zijn en 
samen zich willen ontwikkelen”. 
“ Met een stukje OGO-geschiedenis kijken we gezamenlijk naar 
een nieuwe toekomst”. 
 
 
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 Startblokkenconferentie 



 

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 Trainer Startblokken   24 september 2015 
Docent: Bea Pompert     Den Bosch 
 

 Start: Netwerk Taalcoördinatoren 
Primair Onderwijs      30 september 2015 
Docent: Lorien de Koning     Utrecht 
 

 Start: Netwerk directies     2 oktober 2015 
Docent: Levineke van der Meer    Paulusschool Heiloo 
 

 Start: OGO-netwerk Den Bosch    9 oktober 2015 
Docenten: Isabelle Vingerhoets en Lorien de Koning Den Bosch 
 

 Meet-up: Onderzoekend leren kan niet elke dag? 14 oktober 2015 
Docent: Marjolein Dobber     Alkmaar 

 
 
Zet de volgende data vast in je agenda: 
 

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. 
Kijk voor het programma, extra informatie en inschrijvingen op onze site.  
 
29 en 30 januari 2016: Tweedaagse Winterschool 
 
Bijna twee jaar geleden vond de laatste Winterschool plaats. Het waren twee 
inspirerende dagen waarin theorie en praktijk rondom OGO met elkaar werden 
verbonden. 
 
Op dit moment zijn we bezig om het programma voor de komende Winterschool net 
zo inspirerend te maken. Rondom het thema: ‘ De veelzijdigheid van 
Ontwikkelingsgericht Onderwijs’  vinden er op 29 en 30 januari maar liefst acht 
interactieve presentaties plaats en drie parallelsessies. Daaromheen is er tijdens 
theepauzes, lunches en diner volop tijd om met elkaar door te praten over de 
thema’s van de dag. 
Er komen verschillende deskundigen aan het woord die de veelzijdigheid van 
Ontwikkelingsgericht Onderwijs vanuit hun eigen expertise en discipline zullen 
belichten.  

http://www.de-activiteit.nl/nascholing-en-ondersteuning/schooloverstijgende-activiteiten2/startblokkentrainers?task=view_event&event_id=69
http://www.de-activiteit.nl/nascholing-en-ondersteuning/schooloverstijgende-activiteiten2/iberscoordogokartekkers?task=view_event&event_id=63
http://www.de-activiteit.nl/nascholing-en-ondersteuning/schooloverstijgende-activiteiten2/directiesmt?task=view_event&event_id=166
http://www.de-activiteit.nl/nascholing-en-ondersteuning/schooloverstijgende-activiteiten2/iberscoordogokartekkers?task=view_event&event_id=43
http://www.de-activiteit.nl/nascholing-en-ondersteuning/schooloverstijgende-activiteiten2/iberscoordogokartekkers?task=view_event&event_id=258
http://www.de-activiteit.nl/nascholing-en-ondersteuning/schooloverstijgende-activiteiten2/startblokkentrainers?task=view_event&event_id=251


 

Alvast een greep uit het programma: 
 
Wim Wardekker zal de opening van deze Winterschool verzorgen.  
Claudia van Kruistum (VU) gaat het hebben over ‘ICT in het onderwijs’, waarna 
Monique Volman (UvA) als referent reageert op Claudia’s verhaal. Anders Schinkel, 
filosoof en werkzaam aan de VU, wisselt met ons van gedachten over 
‘verwondering’. Inouk Boerma (VU) gaat het hebben over ‘begrijpend lezen’ en Bert 
van Oers (VU) zal reageren op haar verhaal. Arthur Bakker (UU) vertelt ons over de 
reviewstudie die hij heeft gedaan naar de interesse van leerlingen voor bètavakken.  
Ook vanuit de praktijk worden er zaken ingebracht, zo zal Lorien de Koning vanuit 
het MiBo netwerk het gaan hebben over ‘bronnenonderzoek binnen 
geschiedenisonderwijs’ en het stimuleren van het historisch redeneren. Medewerkers 
van De Activiteit zullen bijdragen leveren over spel en taal-denkontwikkeling en 
onderzoekend leren. 
 
Binnenkort komt het volledige programma op onze site en kunt u zich inschrijven. 
 
 
Zeker bestellen 

 
Brochure Kinderboekenweek 2015: ‘ Raar maar waar’ 
 

Deze brochure bevat achtergronden en suggesties voor activiteiten voor 
onder- midden en bovenbouw. Het is een handreiking bij een verdere invulling 
van het thema van de Kinderboekenweek. Werken met onderzoekend en 
ontwerpend leren wordt uiteengezet en voorzien van ideeën voor concrete 
uitvoering. Verder natuurlijk bruikbare teksten en boekentips. 
Bestellen kan via onze webshop.  
 
 
'Kasperkratten' 
 
Kasperkratten voor onderbouwklassen en 
peutergroepen die met Natuur, 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' of ‘ De timmerman’ of ‘De 
tuinman’ 

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 

 
Bestel deze kratten via onze site.  

http://www.de-klopper.nl/Webwinkel-Product-125219933/Brochure-Kinderboekenweek-2015.html
http://www.de-activiteit.nl/nieuws/actueel-nieuws/354-de-kasperkratten-2


 

Praatje / plaatje: 
 
De boekenkring in groep 3, Sjofar te Apeldoorn 
 
Juf Corien introduceert een nieuw boekje in de boekenkring.  
Alle kinderen krijgen een kopie van de voorkant van de kaft en gaan in 2-tallen aan 
elkaar vertellen wat zij zien.  
–Wie-waar-wat?  
Waar zou het boek over kunnen gaan?  
Wat zou er gebeuren in het boek?  
Sommige 2-tallen vinden dit ingewikkeld, maar dan 
doet de juf met hen mee.  
De activiteit wordt afgerond met het uitwisselen van 
de ideeën die de verschillende 2-tallen hebben.  
Wat is de groep nieuwsgierig geworden naar het 
verhaal van de schrijver.  
 
De volgende dag verder hiermee… 
 

 


