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De tweede 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 mei/juni ontvangt u dan de 

Activiteitmail ook op het opgegeven adres. 

 

Niko Fijma en Bea Pompert 

 

In deze Activiteitmail: 

 

1. Lerarenbeurs voor onze opleidingen Taalcoördinator en Intern Begeleiden/Coachen 

van vernieuwing 

2. Workshop zwakke lezers in groep 3 (en 4) op 11 maart in Alkmaar 

3. Studiedag Bovenbouw op 27 maart in Utrecht 

4. Nieuwe praktijkbrochures in maart! 

5. OGO fotokaarten en OGO posters te koop 

6. Startblokken opgepikt in het hele land 

7. Alternatieve toetsen 

8. Berichten uit uw regio 

 

1. Lerarenbeurs voor onze Post-HBO opleidingen 

 

De Activiteit biedt ook in het schooljaar 2009-2010 weer twee interessante Post HBO-

opleidingen aan: Intern begeleiden/Coachen van vernieuwing én Taalcoördinator. Meer 

informatie over deze opleidingen op onze website www.de-activiteit.nl (onder 

schooloverstijgende activiteiten vindt u de post hbo opleidingen) 

 

Op de site van de ib-groep (www.ib-groep.nl) staat informatie over de lerarenbeurs en kunt u 

ook de lerarenbeurs aanvragen. Op de zogenaamde 'korte lijst' vindt u De Activiteit en staan 

de twee opleidingen genoemd die in aanmerking komen voor de lerarenbeurs:  

1. Post HBO opleiding Intern Begeleiden/ Coachen van vernieuwing (hiervoor 

staat de code 90079)  

2. Post HBO opleiding Taalcoördinator (hiervoor staat de code 90080) 

http://www.de-activiteit.nl/
http://www.ib-groep.nl/
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2. Workshop over zwakke lezers in groep 3 (en 4) 

Voor leerkrachten van groep 3 (en 4) en RT-ers die werken met de ontwikkelingsgerichte 

lees/schrijfdidactiek en hun zwakke lezers betekenisvol willen ondersteunen. In deze 

workshop maak je kennis met de verdiepingsaanpak voor zwakke lezers die aansluit bij de 

lees/schrijfdidactiek uit het boek ‘Met jou kan ik lezen en schrijven’. In de verdiepingsaanpak 

blijf je de kinderen op een betekenisvolle wijze ondersteunen en verder helpen in hun 

ontwikkeling.  

Docent: Bea Pompert  

Locatie: Alkmaar 

Datum en tijd: woensdagmiddag 11 maart, 14.00-17.00 uur 

Kosten: € 80,- 

Inschrijven via info@de-activiteit.nl  

 

3. Studiedag over Bovenbouw 

 

Op 27 maart 2009 organiseert De Activiteit een studiedag bovenbouw in Utrecht.  Het gaat 

om een gezamenlijke start en slot met daartussen twee workshoprondes verzorgd door Tonny 

Bruin, Lorien de Koning en Bea Pompert.  

  

In de twee workshoprondes komen 5 verschillende onderwerpen aan de orde die in de 

ontwikkelingsgerichte bovenbouwpraktijk belangrijk zijn. Genoeg keuze dus! 

De dag ziet er als volgt uit:  

9.30 uur                         Gezamenlijke start 

10.00 – 12.00 uur          Workshops over:  

                                                            Startactiviteiten ontwerpen 

                                                            De vragenwand in de klas 

                                                            Onderzoeksactiviteiten begeleiden 

12.00 – 12.30 uur          Lunch 

12.30 – 14.30 uur          Workshops over: 

                                                            Onderzoeksactiviteiten begeleiden 

                                                            Leesactiviteiten bij thema’s 

                                                            Werken met portfolio 

14.30 – 15.30 uur          Gezamenlijk slot   

Als je mee wilt doen aan deze dag, geef je dan op via info@de-activiteit.nl  

 

De kosten bedragen: € 195,-  

 

4. Nieuwe praktijkbrochures 

 

mailto:info@de-activiteit.nl
mailto:info@de-activiteit.nl
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In maart verschijnen twee nieuwe praktijkbrochures, namelijk één over oudercontacten 

(inclusief een cd-rom met powerpoints) en één over Ontwikkelingsgericht Onderwijs in het 

SBO. Houd onze website, onder actueel, in de gaten! 

 

5. OGO fotokaarten en OGO posters 

 

Pas verschenen: prachtige fotokaarten en mooie posters! De opbrengst hiervan is voor 

Stichting De Volgende Stap (www.devolgendestap.net). 

 

De fotokaarten zijn verkrijgbaar in een setje van 10 verschillende kaarten. Kosten: 8 euro. 

Losse kaarten: 1 euro. Bij iedere kaart een OGO slogan. Hieronder twee voorbeelden: 

(fotografie Hanneke Verkleij)  

 

Rita hier dus twee voorbeelden 

 

De posterset bestaat uit 5 verschillende posters op A2 formaat. De posters zitten in een 

prachtige koker. Een setje kost 15 euro. Hieronder twee voorbeelden: 

 

Rita hier dus twee voorbeelden 

 

Bestellen via info@de-activiteit.nl 

 

6. Startblokken opgepikt in het hele land 

 

Het gaat goed met Startblokken van Basisontwikkeling, het ontwikkelingsgerichte werkplan 

voor peuters en de onderbouw. 

In het AOB blad van 13 december jongstleden staat een stralende foto van het 

onderbouwteam van de Paus Joannesschool in Zaandam. Eén van de leidsters wordt 

geciteerd: “Anderstalige kinderen moet je anders benaderen. Want anders gaat het mis. 

Vandaar dat wij sinds 4 jaren met Startblokken werken. We laten de kinderen op een creatieve 

manier aan de hand van thema’s spelen met woorden. Daardoor voltrekt zich een wondertje. 

Daar krijg je kippenvel van!” 

 

Daar worden wij weer warm van! Wij merken dat Startblokken in het hele land wordt 

opgepikt. De Activiteit traint alle trainers die gecertificeerd Startblokkentrainer willen 

worden. Dit jaar zijn dat er maar liefst 25! 

Elke VVE locatie, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of basisschool in Nederland kan dus in 

zee gaan met echte professionals. En neem met minder geen genoegen! 

 

7. Alternatieve toetsen 

 

In Purmerend en ’s-Hertogenbosch lopen twee fantastische initiatieven rond het in beeld 

brengen van opbrengsten. 

 

In Purmerend hebben peuterspeelzalen en basisschool De Boemerang het initiatief genomen 

om samen met De Activiteit de toets ‘narratieve competentie’ (M. Poland) uit te voeren in 

plaats van de gebruikelijke Cito toetsen. Dit alles in overleg met het bevoegde gezag. Hulde! 

In ’s-Hertogenbosch gaan ontwikkelingsgerichte scholen gezamenlijk op pad alternatieven 

voor de zogenaamde Bossche toetskalender te ontwerpen. Het openbare schoolbestuur staat 

hier positief tegenover. Dit geeft moed en inspiratie! 

http://www.devolgendestap.net/
mailto:info@de-activiteit.nl
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Wil je ook deze ondersteuning en meedoen meld je dan bij ons. 

 

8. Berichten uit uw regio 

 

Afsluiting leergroep onderzoeksactiviteiten in de Noordoostpolder. 

 

Voor de laatste keer lopen we over het donkere, lege schoolplein van één van de scholen in de 

Noordoostpolder. We zijn blij en trots. Wat waren het mooie presentaties! 

Vanmiddag hebben we de leergroep onderzoeksactiviteiten in de Noordoostpolder afgesloten 

met presentaties van de deelnemers. 

Tijdens de vier voorgaande bijeenkomsten zijn we ingegaan op de verschillende fases in het 

onderzoek doen. Hoe komen vragen de klas in, wat zijn goede vragen? Hoe help ik kinderen 

bij het doen van onderzoek, welke bronnen gebruik ik? Hoe laat ik kinderen samenwerken en 

presenteren? Hoe breng ik in beeld wat geleerd is, zowel door de groep als individueel? 

Vanmiddag keken we terug op de bijeenkomsten en lieten de deelnemers zien wat zij geleerd 

hebben. Hieronder een impressie. 

 

In een powerpoint laat een leerkracht eerst kinderen aan het woord: onderzoek doen is leuk, je 

mag met je eigen vraag aan de slag, je kunt in heel veel boeken zoeken, je komt zo veel te 

weten en de tijd vliegt voorbij en yes!, ik mag lezen!  

Een leerkracht laat op een groot vel papier zien wat ze ondertussen heeft geleerd over OGO 

en onderzoeksactiviteiten. Het grote lege vel dat OGO bij de start was, is ondertussen aardig 

gevuld. 

Maar er zijn ook praktijkverhalen waarin duidelijk wordt dat het onderzoek doen in een thema 

meer inhoud en structuur heeft gekregen. Zo hebben kinderen in groep 5 onderzoek gedaan 

naar tradities in de Sint- en Kersttijd. De leerkracht heeft hierbij de kracht van goede en 

afwisselende startactiviteiten ervaren en gewerkt aan het samen met kinderen inrichten van 

een rijke leeromgeving. Er is goed te zien waar kinderen mee bezig zijn. 

Kinderen van groep 7 hebben een eigen tijdschrift ontworpen inclusief nieuwe doelgroep, 

nieuwe inhouden en mooie lay-outs. Om dat goed te doen, moest er heel wat onderzoek 

gedaan worden in bestaande tijdschriften. In groepjes wordt als echte redacties vergaderd, 

genotuleerd en beslissingen genomen. In groep 8 is op deze manier zelfs een echt 

Sinterklaasjournaal uitgebracht. 

 

Bij deze verhalen valt op hoe enthousiast de leerkrachten zijn over wat kinderen allemaal 

willen en gaan kunnen. Daarbij wordt ook steeds duidelijker hoe belangrijk hun eigen rol in 

dit proces is. Veel vragen waar we deze leergroep mee zijn gestart, hebben een antwoord in de 

eigen praktijk gekregen. We zijn trots op wat deze leerkrachten met elkaar en met de kinderen 

hebben geleerd.  

 

Een beetje onwennig is het nu wel…., de leergroep is voorbij…., de verhalen gaan in de eigen 

praktijk verder, maar worden niet meer met elkaar gedeeld.  

Maar gelukkig zijn er ook nieuwe vragen …. : hoe brengen we deze leerprocessen bij 

kinderen  in beeld, wat toets je en hoe leg je ontwikkeling vast? Deze leergroep is nog niet 

helemaal klaar….., dit krijgt vast nog een vervolg. 

 

Mariëlle Poland 

Levineke van der Meer 


