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ACTIVITEITMAIL 
JAARGANG 6 NR. 1 

oktober 2008 

 

De eerste Activiteitmail van dit schooljaar in uw mailbox (printen en (laten) lezen svp!) 

 

Activiteitmail? 

 

Bijblijven over Ontwikkelingsgericht Onderwijs! 

Activiteitmail: een actuele nieuwsbrief van De Activiteit, het landelijke centrum voor 

Ontwikkelingsgericht Onderwijs in Alkmaar en ‘s-Hertogenbosch, via de e-mail. 

De Activiteit maakt werk van de invoering en verdere ontwikkeling van Ontwikkelingsgericht 

Onderwijs.  

In april hebben wij ons overzicht van activiteiten in het schooljaar 2008-2009 gestuurd. Via 

de Activiteitmail informeren wij u gedurende het schooljaar (oktober, februari en mei/juni).  

 

N.B. Het is óók mogelijk de Activiteitmail thuis te ontvangen. Stuur ons even een e-mail 

(info@de-activiteit.nl) met daarin de naam en het emailadres. In februari ontvangt u dan de 

Activiteitmail ook op het opgegeven adres. 

 

Niko Fijma en Bea Pompert 

 

In deze Activiteitmail: 

 

1. Decembernieuws 

2. Januari-februari-maart 2009: OGO-maanden! Doe mee! 

3. Nieuwe uitgave van Basisontwikkeling 

4. Update Horeb gereed 

5. Nieuw practicum over fotograferen voor het kinderdagboek 

6. Berichten uit uw regio 

7. Inschrijfmogelijkheden aanbod periode januari-juni 2008 in uw regio 

 

 

1. Decembernieuws 

 

Voor wie hem nog niet heeft. Er zijn nog enkele exemplaren van de praktijkbrochure ‘Wie 

zoet is krijgt lekkers’ over thematiseren in onderbouw en bovenbouw in de feestmaanden, met 

onder andere een prachtige beschrijving van een chocolaterie in groep 5. Voor € 6,- (exclusief 

verzendkosten) is de brochure verkrijgbaar. Bestellen kan via info@de-activiteit.nl 

 

Vanaf half november (week 46) is ook een Sint- en Kerstreader te bestellen met daarin 

artikelen en ideeën voor de aanstaande decembermaand. De prijs zal ongeveer € 10,- 

(exclusief verzendkosten) zijn. Kijk in die tijd op onze website bij ‘actueel’. 

 

 

2. Januari-februari-maart 2009: OGO-maanden! Doe mee! 

 

Let´s go OGO! 

mailto:info@de-activiteit.nl
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Het begin van 2009 staat helemaal in teken van Ontwikkelingsgericht Onderwijs. De 

Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs bestaat dan alweer ruim 10 jaar en daarom 

zijn er verschillende activiteiten om dit te vieren. 

 

De Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs, inmiddels een stabiele vereniging met 

ongeveer 500 leden, organiseert op woensdag 4 maart in De Reehorst in Ede-Wageningen 

een grote jubileumconferentie. Het programma bevat praktische workshops voor 

leerkrachten, een wetenschapsplein, een Paboplein en tal van lezingen en workshops over 

OGO en S.O., Kunstzinnige Vorming, Spel en Onderzoeksactiviteiten. Echt voor elk wat 

wils!  

Alle instellingen die serieus werk maken van OGO zullen vertegenwoordigd zijn. Een dag 

voor iedereen die in Ontwikkelingsgericht Onderwijs geïnteresseerd is. Meld je nu aan. Er 

zijn nog plaatsen en let op de kortingen voor teams en studenten. Opgeven via de website 

www.ogo-academie.nl 

 

De WKC (Werkgroep Kwaliteit in de onderbouw) organiseert een heuse OGO-toer. In de 

week van 26 tot 30 januari 2009 kunnen alle onderbouwcollega´s in Nederland een kijkje 

nemen in een echte OGO-praktijk. Je kunt met eigen ogen zien hoe Basisontwikkeling vorm 

krijgt in de groep. 

WKC heeft in het hele land tientallen scholen bereid gevonden om collega´s te ontvangen. 

In groepjes van maximaal drie personen bezoek je twee onderbouwgroepen op een school. 

Na afloop van het bezoek wissel je met elkaar de ervaringen uit en krijg je een DVD met 

daarop good-practice beelden van enkele deelnemende scholen. 

WKC organiseert deze activiteit in samenwerking met regionetwerken van de OGO-

Academie en OGO kartrekkers van begeleidingsdiensten . 

 

In november zal alle informatie beschikbaar zijn via de website: www.wkc-groep.nl. Ook 

kunt u zich hier inschrijven. Deelname kost € 50,- per persoon. 

Ga in november snel naar de website, want er zijn maar een beperkt aantal plekken! 

 

De Activiteit, het landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs, organiseert in de 

maanden januari en februari meerdere activiteiten, allemaal gericht op OGO en 

jeugdliteratuur. Zo wordt de boekenwinkel van de Julianaschool in Schagen door leerlingen 

gepresenteerd, is er een workshop rond het verhaal van het Voorleesontbijt en nog veel meer. 

Houd de website in de gaten dus: www.de-activiteit.nl  

 

 

3. Nieuwe uitgave van Basisontwikkeling 

Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw. Zo heet de jongste versie van het 

‘handboek’ Basisontwikkeling, negen jaar na de tweede editie en bijna twintig jaar na de 

eerste. Het ziet er prachtig uit, in full colour uitgevoerd met veel praktijkvoorbeelden uit 

ontwikkelingsgerichte peutergroepen en onderbouwgroepen. Wat meteen duidelijk wordt is 

dat het werkplan Startblokken nu deel uitmaakt van Basisontwikkeling. Hiermee ligt één visie 

en één curriculum klaar voor het werken met 3- tot circa 8 jarigen. 

‘Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw’ is in augustus verschenen. Het boek is 

gemaakt door Frea Janssen-Vos in samenwerking met Bert van Oers, Bea Pompert en Niko 

Fijma. Twaalf medewerkers van De Activiteit hebben bijdragen geleverd en er zijn 

http://www.ogo-academie.nl/
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praktijkvoorbeelden in opgenomen van drie peuterspeelzalen en vijftien basisscholen. Op 

onze website bij ‘actueel’ vindt u ook de inhoudsopgave. 

Het boek kost € 34,50 (exclusief verzendkosten) en u kunt het bestellen via de mail (info@de-

activiteit.nl) via de telefoon (072-5123761) of via de fax (072-5124885). 

 
 

 

 

4. Update Horeb gereed! 

De vernieuwde en digitale uitgave van Horeb is sinds vorig najaar beschikbaar voor de 

scholen en instellingen. 

De eerste update is inmiddels een feit! Op basis van de ervaringen in het eerste jaar zijn er 

veel aanpassingen gekomen. De ‘kinderziektes’ zijn er nu uit, een reden temeer om als school 

je te abonneren op de moderne en actuele Horeb. 

mailto:info@de-activiteit.nl
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In deze complete digitale versie kun je eigen gegevens invoeren (webmodellen en plannen 

voor een themaperiode, logboek en kinderdagboeken) en verbindingen maken tussen logboek 

en kinderdagboek.  

Aanmeldingen: www.horeb-po.nl  

In deze vernieuwde uitgave zijn inhoudelijke aanvullingen en veranderingen aangebracht om 

nog beter met Horeb te kunnen werken. Enkele voorbeelden: De nieuwe Horeb bevat zowel 

de instrumenten voor peutergroepen als voor de onderbouw.  

In het activiteitenboek zijn hulpbronnen opgenomen die je kunt raadplegen bij de 

voorbereiding en de uitvoering van plannen, zoals een overzicht van de vijf impulsen en 

aanwijzingen om woordenlijsten te maken.  

De observatiemodellen zijn aangepast, ondermeer omdat ze nu de hele periode van 

peutergroepen tot groep 4 beslaan. Van elk observatiemodel is ook een versie gemaakt waarin 

voorbeelden zijn toegevoegd.  

Er zijn alternatieve evaluatie-instrumenten zoals controletaken om de woordenschat te 

controleren, en de schrijftaak voor groep 3 en 4.  

Voor een licentie betaalt u per school of instelling eenmalig een aanschafprijs van € 140,- en 

een maandelijkse onderhoudsbijdrage van € 7,50. Genoemde prijzen zijn inclusief 19% btw. 

U krijgt dan ook uiteraard de volgende up-dates. Meer dan 100 scholen gingen u al voor. Wil 

je stappen voorwaarts blijven maken met Ontwikkelingsgericht Onderwijs in de onderbouw, 

dan is de digitale Horeb een must! 

  

 

5. Nieuw practicum over fotograferen voor het kinderdagboek 

 

Hieronder een beschrijving van het nieuwe practicum. In de regio Alkmaar hebben 

leerkrachten vorige maand al mee kunnen doen. Enkele reacties van cursisten: 

 

Praktisch, prikkelend en inspirerend! 

 

Dit practicum stimuleert me echt om meer met foto’s in de klas te doen 

 

Veel bruikbaars geleerd, nog enthousiaster geworden! 

 

Een eye-opener! 

Fotograferen in de klas 

Een practicum van 2 bijeenkomsten van 2 uren 

Voor:  
Leerkrachten van groep 1 t/m 4  

Bedoeling: 

Ontwikkeling van kinderen met behulp van foto’s in beeld brengen. 

Veel leerkrachten maken foto’s van de kinderen in hun klas voor het kinderdagboek.  

Wat hebben deze foto’s te vertellen? Zijn het gewoon mooie plaatjes of vertellen ze iets over 

de  

ontwikkeling van het kind of de kinderen? Hoe breng je ontwikkeling in beeld, waar let je dan 
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op?  

En hoe zet je de beelden over in je digitale HOREB? 

Er zal waar nodig ook enige aandacht besteed worden aan de technische kant van het 

fotograferen, 

maar dat is van minder belang dan de inhoud en zeggingskracht van de foto.  

NB. Het is van belang dat de deelnemers in het bezit zijn van een eigen (digitale) camera of  

een van de school i.v.m. het uitwerken van een praktijkopdracht. 

Docent:  
Hanneke Verkleij, onderwijsfotograaf en kernredactielid van Zone 

Kosten: 

€ 115,- 

Regio Oost Regio Zuid 

Data: 

14-01-2009 

04-02-2009 

Tijd: 

14.00-16.00 uur 

Locatie:  

Harderwijk of op één 

van de deelnemende 

scholen 

Data: 

21-01-2008 

28-02-2008 

Tijd: 

14.00-16.00 uur 

Locatie:  
‘s-Hertogenbosch 

  

Aanmelden via onze website www.de-activiteit.nl 

 

Let op: deze activiteit kan ook op uw school met de eigen onderbouw georganiseerd 

worden! 

 

 

6. Berichten uit uw regio 

 

Teamgerichte trainingen in Noord-Holland 
 

Ook dit jaar doen weer tal van scholen in Noord-Holland een beroep op De Activiteit voor 

teamgerichte nascholing. Om precies te zijn: het gaat in Noord-Holland om 41 scholen. 

 

Onze nascholing op locatie bestaat altijd uit een aantal ingrediënten. Samen vormen zij het 

‘ondersteuningsmenu’. Laten wij eens op de kaart kijken! 

 Voorafje 

Klasbezoeken en gesprekken om de vraag goed helder te krijgen. Zo zijn we op een van onze 

nieuwe scholen in alle groepen geweest en hebben we met elke leerkracht gesproken over het 

http://www.de-activiteit.nl/
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scholingsitem van dit jaar: het verbeteren van de actieve leerhouding van alle leerlingen. 

Duidelijk wordt wat de leerkrachten graag willen en welke vragen er leven. Wij als nascholers 

krijgen een rijk beeld en kunnen mooi aansluiten bij wat er allemaal gebeurt in de school! 

 Hoofdgerecht 

Teamtraining en klasconsultaties; deelteambijeenkomsten. 

Nu gaat het erom dat we echt aan het werk gaan met de leer- en werkpunten. De input van de 

nascholers sluit aan bij de vragen en behoeften van de leerkrachten. De leerkrachten maken 

samen met de nascholers en intern begeleiders plannen voor hun eigen leertraject. Deze 

plannen zijn richtinggevend voor de klasconsultaties. Video is vaak een geweldig hulpmiddel. 

Het maakt het werk concreet en zichtbaar. Hier hebben we het over! 

 Toetje 

Het toetje is vaak het lekkerst. Wij brengen de resultaten goed in beeld. Voor de leerkrachten 

gebruiken we daarvoor de L-G-M evaluatieformulieren en voor de leerlingen Horeb, 

portfolio, controletaken en alternatieve toetsen zoals de schrijftaak. Erg belangrijk is daarbij 

natuurlijk dat je goed weet waar je naar kijkt en wat je wilt als leerkracht. 

 

De onderwerpen waaraan op OGO-scholen themagericht wordt gewerkt zijn legio. Een kijkje 

in de keuken van dit jaar in Noord-Holland: 

 Begrijpend lezen 

 Woordenschat 

 Spel en onderzoek 

 Thematiseren 

 Registreren en evalueren 

 Horeb-digitaal 

 Actief leren 

 Gespreksactiviteiten en interactie 

 Erfgoededucatie 

 

Steeds met als paraplu Ontwikkelingsgericht Onderwijs én samen leren! 

 

 

7. Inschrijfmogelijkheden aanbod periode januari-juni in uw regio 

 

In de periode januari-juni gaan weer diverse leergroepen, practica en cursussen van start. 

Hieronder een overzicht van de activiteiten waarvoor u zich nog kunt inschrijven. Bij de 

meeste activiteiten gaat het nog om enkele plaatsen die nog beschikbaar zijn, dus aarzel niet te 

lang!  

 

Leergroepen: 

 Onderzoeksactiviteiten opzetten en begeleiden (locatie: Alkmaar) 

 Boekenkring (locatie: Alkmaar) 

 Werken met portfolio in de bovenbouw (locatie: Alkmaar) 

 

Practica:  

 Zand en water onder je nagels (locatie: Alkmaar) 

 Werken aan startactiviteiten bij je thema (locatie: Alkmaar) 

 Bijzondere boeken in de klas (locatie: BS de Pionier – Wormerveer) 
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Cursussen: 

 Basiscursus OGO in de bovenbouw (locatie: Alkmaar) 

 Echt blijven lezen en schrijven helpt zwakke lezers echt (locatie: Alkmaar) 

Zie ook: Zone, jaargang 6, nummer 4 (december 2007)!! 

 

Landelijke Studiedagen: 

 Spelen met echte of met nepmaterialen? (locatie: Utrecht) 

 Lezen heeft soms verdieping nodig (locatie: Utrecht) 

 De vragenwand in de klas (locatie: Utrecht) 

 

Voor uitgebreide informatie over de inhoud en de data kunt u terecht op onze website 

www.de-activiteit.nl. 

 

Ook het inschrijven gaat via dezelfde website. 

 

 

 

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

