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oktober 2011 
 
De eerste Activiteitmail van dit schooljaar in uw mailbox (printen en (laten) lezen svp!) 
 
 
Activiteitmail? 
 
Ook dit jaar 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 2011-2012 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. „Verhalen vertellen‟ op 30 november in „s-Hertogenbosch 
2. Themamiddagen januari-februari in Alkmaar, Amsterdam, ‟s-Hertogenbosch en Zwolle 
3. Tweedaagse winterschool op 27 en 28 januari 2012 
4. Voor november/december: praktijkbrochure 7: O, kom er eens kijken 
5. Nieuwe Startblokkenmaterialen verschijnen binnenkort 

 
 
 
1. ‘Verhalen vertellen’ op 30 november in ‘s-Hertogenbosch 
 
André Weijers verzorgt een themamiddag over het vertellen van verhalen. Het wordt een zeer 
interessante middag; u kunt direct ermee aan de slag! Hieronder de informatie. 
 

Verhalen vertellen is een must 

Themamiddag in „s-Hertogenbosch 

 
Locatie en datum/tijd: 
„s-Hertogenbosch, 30 november 2011, 14.00 – 17.00 uur 
  
Doelgroep: 
leerkrachten groep 1-8, directies, IB-ers, coördinatoren 
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Verhalen vertellen 
De donkere wintermaanden die voor de deur staan zijn bij uitstek geschikt om met je groep rondom 
mooie, spannende en boeiende verhalen aan de slag te gaan. Voor leerlingen is het zeer inspirerend 
om met een leerkracht te werken die er niet voor schroomt om zo nu en dan een mooi verhaal te 
vertellen.  
Maar hoe bouw je een goed verhaal nu eigenlijk op als leerkracht? Welke rol is er voor de leerling in 
weggelegd en hoe kan je gaan thematiseren rondom deze verhalen?  
 
Op deze middag staan de volgende onderwerpen en vragen centraal: 

1. Waarom werken met verhalen en metaforen in het onderwijs? 
“Verhalen doen ertoe!” 

2. Leren werken met (persoonlijke) verhalen. 
“De kracht van beelden.” 

3. Wat als vertellen niet vanzelf gaat? 
“Kenmerken van een „goed genoeg‟ verhaal.” 

 
Het programma: 

14.00 – 14.30 uur Inleiding: door André Weijers over de betekenis van verhalen in het onderwijs 
en de leerlijn hiervan. 

 
14.30 – 15.15 uur De praktijk van alledag: oefenen met het gebruik maken van verhalen en 

metaforen in jouw onderwijs.  
 

15.15 – 15.30 uur Pauze met koffie / thee / wat lekkers 
 
15.30 – 17.00 uur Zelf ontwerpen: verhalen verkennen in boeken en verhalen verbinden  
    aan het thema bij jou in de groep. 
    
Uitvoering:  André Weijers  
 
Kosten:  € 125,- 
 
Inschrijving: - klik hier - of stuur een e-mail naar info@de-activiteit.nl en vermeld duidelijk 

naam, adres en telefoonnummer; ook van de school/instelling waar de factuur 
naar toegestuurd moet worden. 

 
2. Themamiddagen januari-februari in Alkmaar, Amsterdam,’s-Hertogenbosch en Zwolle 
 
De Activiteit verzorgt op deze vier locaties regelmatig themamiddagen. In januari en februari kunt u 
meedoen. Hieronder het overzicht. U kunt doorklikken voor meer informatie en inschrijven. 

 „Rekenen & Wiskunde en OGO: zeker weten!‟ op 25 januari 2012 in ‟s-Hertogenbosch 

 –klik hier- 

 „Rekenen & Wiskunde en OGO: zeker weten!‟ op 1 februari 2012 in Zwolle –klik hier- 

 „Wie schrijft die blijft‟, over teksten schrijven in de school, op 1 februari 2012 in Alkmaar  
–klik hier- 

 „Wie schrijft die blijft‟, over teksten schrijven in de school, op 1 februari in Amsterdam              
–klik hier-  

 
 
3. Tweedaagse Winterschool op 27 en 28 januari 2012 
 
Op 27 en 28 januari verzorgt De Activiteit, in samenwerking met de VU en de UvA, een winterschool 
voor iedereen die verdieping belangrijk vindt. Er zijn lezingen van Monique Volman (over 
betekenisverlening), Bea Pompert en Marjolein Dobber (over opleiden van leerkrachten), Hans Bakker 
(over leidinggeven), Bert van Oers (over geschiedenisonderwijs in een onderzoeksgeoriënteerd 
curriculum) en Frea Janssen-Vos (over de geschiedenis van het kleuteronderwijs en de plaats van 
Basisontwikkeling daarin). Daarnaast zijn er interessante workshops en presentaties. Er zijn nog 
plaatsen beschikbaar, dus pak je kans! Meer informatie en inschrijven –klik hier- 

http://www.de-activiteit.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=77&cid=354
mailto:info@de-activiteit.nl
http://www.de-activiteit.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=355&Itemid=80
http://www.de-activiteit.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=353&Itemid=80
http://www.de-activiteit.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=330&Itemid=80
http://www.de-activiteit.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=330&Itemid=80
http://www.de-activiteit.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=319&Itemid=80
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4. Voor november/december: praktijkbrochure 7: O, kom er eens kijken 
 
Vorig jaar verschenen en in deze periode weer helemaal actueel! Een 
brochure met inspirerende praktijkverhalen uit onderbouw en bovenbouw. 

Wat kom je als lezer tegen in deze praktijkbrochure? In het eerste deel staat 
het thematiseren centraal.  
In paragraaf 1.1 staan enkele voorbeelden van activiteitenoverzichten uit 
themaplanningen: Sint in groep 1/2, de bakkerij in groep 3, de snoepwinkel in 
groep 3/4 en de cadeauwinkel in groep 5/6. 
In paragraaf 1.2 een korte beschrijving van het thema „Paniek in het paleis‟ in 
groep 3. Hierin wordt duidelijk hoe een verhaalstructuur het thematiseren 
vormgeeft. De leerkracht ondersteunt haar leerlingen bij het invullen van de 
activiteiten en het thema door middels brieven een spannend verhaal te 
maken. 
In paragraaf 1.3 twee voorbeelden van mogelijke overkoepelende thema‟s in 
groep 3 met daarbij te gebruiken verhalen. 
In paragraaf 1.4 een fotocollage van de Prins Bernhardschool in Ermelo. In 2009 organiseerden de 
bovenbouwgroepen mede het Sinterklaasfeest.  

 

In het tweede deel beschrijven we enkele interessante activiteiten. 
In paragraaf 2.1 twee verhalen over het maken van boeken in deze periode. Allereerst het verhaal van 
groep 7/8 van de Julianaschool, locatie Groeneweg, in Schagen. Zij hebben een lampionnenboek 
gemaakt. Het is een mooi boek geworden en de leerkracht geeft aan wat de leerlingen hiervan 
hebben geleerd. Het tweede verhaal gaat over het maken van een prentenboek in een groep 3/4 van 
de Tuindorpschool in Den Helder. De kinderen zijn „vol‟ van Sinterklaas en als juf voorstelt een digitaal 
prentenboek over Sinterklaas te gaan maken reageren ze heel enthousiast. In dit verhaal is te lezen 
hoe de juf en de klas dit aanpakken. 
In paragraaf 2.2 een beschrijving van groep 8 van De Klim-op in Purmerend. De leerlingen gaan 
spellen maken voor de leerlingen uit de lagere groepen.  
Tenslotte in paragraaf 2.3 twee bijdragen rond woordenschatactiviteiten in de kleuterbouw. De eerste 
bijdrage laat zien hoe op een betekenisvolle wijze de opbrengsten in beeld kunnen worden gebracht. 
De tweede bijdrage laat zien welke woordenschat verbonden kan worden aan een „eenvoudige‟ 
activiteit als het inpakken van cadeautjes.  

De brochure kost € 12,- (exclusief verzendkosten) en is te bestellen via een e-mail naar info@de-
activiteit.nl (vermeld duidelijk naam en adres). U ontvangt dan de brochure met een factuur. 

  

mailto:info@de-activiteit.nl
mailto:info@de-activiteit.nl


 

4 

5. Nieuwe Startblokkenmaterialen verschijnen binnenkort 
 
Voor trainers, begeleiders, pedagogische coaches, interne begeleiders en opleiders, 
die bezig zijn met Startblokken van Basisontwikkeling is er goed nieuws. Naast de 
bestaande materialen (zie www.de-activiteit.nl en www.startblokken.info) zijn er sinds 
enkele weken nieuwe materialen verkrijgbaar: 

o dvd spel met 0 – 4 jarigen. Deze dvd sluit aan bij het boekje 
„Startblokken in de kinderopvang: spel met 0 – 4 jarigen‟, het tweede 
deel uit de serie „Startblokken in de kinderopvang‟.  

o dvd spelbegeleiding. Deze dvd geeft mogelijkheden de rol van de volwassene goed te 
bekijken en te bespreken. Het gaat hierbij om de negen verschillende rollen 

o Posters met kleurenfoto‟s: 
 Poster met ontwikkelingsperspectief 0 – 2/3 jarigen 
 Poster met planningsmodel 
 Poster met kernpunten uit Startblokken van Basisontwikkeling 

Mooi om als trainingsmateriaal te gebruiken, als informatiemateriaal voor ouders én decoratief in 
studie- en werkruimtes!! Meer informatie en bestellen: www.de-activiteit.nl  
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

