
 
ACTIVITEITMAIL 

JAARGANG 9 NR. 2 
februari 2012 

 
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 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 met daarin  
uw naam en emailadres. In mei ontvangt u dan de Activiteitmail ook op het opgegeven adres. 
 
Niko Fijma en Bea Pompert 
 
 
In deze Activiteitmail: 
 

1. Verdiepingsdagen Startblokken van Basisontwikkeling 
2. Kortingsactie voor onze digitale producten 
3. Nieuwe publicaties/producten 
4. Post HBO opleiding Taalcoördinator: bericht uit de praktijk 
5. Leestips 
6. Berichten uit uw regio 

 
 
Ons scholingsaanbod voor het schooljaar 2012-2013 staat uiterlijk begin april op onze site. U 
ontvangt ook een folder in de brievenbus. 
 
 

1. Verdiepingsdagen Startblokken van Basisontwikkeling 
 
Binnenkort starten de verdiepingsdagen Startblokken van Basisontwikkeling. Ze zijn bestemd voor 
trainers Startblokken die, na de basistraining, deze verdiepingsdagen volgen om volledig 
gecertificeerd te worden. De dagen staan echter óók open voor andere belangstellenden, die ‘de 
diepte’ in willen.  
Er zijn drie dagen in Utrecht: 

 Werken met digitale Horeb op vrijdag 30 maart 

 Spelactiviteiten en taal in Startblokken op vrijdag 20 april 

 Rekenen en Wiskunde en bouwen/spelactiviteiten op vrijdag 11 mei 
 
Voor meer informatie en inschrijven klik hier 
 
 

2. Kortingsactie  voor onze digitale producten 
 

De Activiteit geeft jaarlijks nieuwe producten uit: brochures, boekjes, dvd’s. Zie de webwinkel 
 

mailto:info@de-actviteit.nl?subject=Ja,%20ik%20wil%20de%20Activiteitmail%20thuis%20ontvangen
http://www.de-activiteit.nl/index.php/nascholing-en-ondersteuning/schooloverstijgende-activiteiten2/cursussen
http://www.de-activiteit.nl/index.php/shop
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Met een zekere regelmaat bieden wij ook ‘kleine’ producten aan zoals suggesties voor de 
Kinderboekenweek, uitwerkingen van thema’s, artikelen, werkactiviteiten of literatuurlijsten. Deze 
‘kleine’ producten hebben we tot nu, bij bestelling, in een mapje per post verzonden. We bieden deze 
producten nu voortaan digitaal aan (pdf-bestand). U krijgt de mogelijkheid deze producten aan te 
schaffen met een korting van 20%! U vult het ‘aanmeldingsformulier kortingsactie digitale producten’ 
in. Dat betekent dat, bij uitgave van nieuwe producten, wij u informeren over het nieuwe product en 
dat u dan het product met korting kunt aanschaffen als u dit binnen 7 dagen doet. U verplicht zich dus 
niet tot aanschaf. 
 
Eerste kortingsactie tot 15 maart 2012! 
 
Wij starten nu al met een kortingsactie. We bieden lijsten met thematisch geordende boekensetjes 
voor groep 3 aan. Van elk boek wordt de inhoud kort beschreven én het leesniveau aangegeven. Zie 
verder hieronder bij ‘Nieuwe Publicaties/producten’.  
Er zijn inmiddels12 lijsten beschikbaar en er volgen er meer! De lijsten kunt u bestellen en u betaalt 
dan per lijst geen € 10,-, maar € 8,-.  
 
Profiteer ook van volgende kortingsacties en laat u informeren over een volgende uitgave van een 
digitaal product. Vul het ‘aanmeldingsformulier kortingsactie digitale producten’ in! klik hier 
 
 

3. Nieuwe Publicaties 
 
 
Mooi nieuw gereedschap voor groep 3/4: Lijsten met thematisch geordende boekensetjes! 
 
Voor wie: 

Voor leerkrachten en Intern Begeleiders, Taalcoördinatoren, onderwijsbegeleiders en 
pabodocenten 

 
Wat precies? 
 Lijst met thematisch geordende boekensetjes 
 
Hoezo? 
 Kinderen lezen beter als: 

 er wat te kiezen valt 

 ze kunnen lezen over hun eigen vragen 

 ze verhalende boeken en zakelijke/informatieve teksten lezen over een onderwerp 

 ze gericht met elkaar in gesprek kunnen over wat ze gelezen hebben en 
informatie uit verschillende boeken / teksten aan elkaar kunnen verbinden 

 
Er zijn 12 setjes beschikbaar bij de volgende thema’s / onderwerpen: 

 eten koken 

 tuinieren 

 ziek zijn 

 helden 

 dit ben ik 

 muziek 

 Sint 

 de kapper 

 kleding 

 schoenen 

 sport  

 op reis 
 
Van elk boek is een kleine beschrijving van de inhoud en het leesniveau aangegeven. 
 
Prijs: € 10,- per setje; als onderdeel van ‘abonnement digitale producten’ € 8,- per setje 
  
Zó bestellen: voor een ‘abonnement digitale producten’ zie hierboven. Anders: stuur een e-mail met 
daarop duidelijk naam en adres waar de bestelling en de factuur heen moet. 

http://www.de-activiteit.nl/images/pdf/aanmelding_digitale_producten.pdf
mailto:info@de-actviteit.nl?subject=bestelling%20product(en)
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Zal binnenkort (april) verschijnen (houd de website dus in de gaten!): 
 
Brochure ‘Zin in lezen: Naar een andere aanpak van leren lezen’ 
Auteurs: Bea Pompert en Marlies de Wever 
 

Deze uitgave beschrijft een gezamenlijk project van BCO Venlo en De Activiteit. 
Het project betreft het leesonderwijs in groep 3 op zeven scholen in Noord- en Midden-Limburg. Elf 
leerkrachten en hun interne en externe begeleiders zetten in op betere leesresultaten door de 
implementatie van de OGO-aanpak van het leren lezen. 
Het boekje beschrijft deze aanpak, de ervaringen van de leerkrachten en hun begeleiders en de 
resultaten. 
 
Met een diepe buiging voor de leerkrachten die er keihard aan gewerkt hebben! 
 
Een voorproefje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TE KOOP 
 
Voor de koffiekamer, ouderkamer, instructielokaal, bibliotheek of studieruimte 
 
POSTERS 

 cirkel onderbouw   

 cirkel bovenbouw 
  

 ontwikkelingsperspectief 0-2/3 jarigen 

 activiteitenaanbod 0-2/3 jarigen 

 een kijkje nemen – fotoposter Zone van Naaste Ontwikkeling 
  

 fotoposters met mooie teksten 

 onderbouw 

 bovenbouw 
 
Maak je ideeën zichtbaar door deze posters op te hangen! 
 
Voor meer informatie en bestellen zie onze website klik hier 
 

Ideeën voor een nieuwe poster, mail ze ons. 
  

Soms lijkt lezen in groep 3 wel een wedstrijd. Een wedstrijd snellezen via AVI-

hordes, waarbij ondertussen bij nogal wat kinderen gaande weg het plezier in lezen 

verloren gaat. 

Lezen is dan een schoolvak geworden als alle anderen. Saai. Iets waar je met de 

stopwatch op getoetst wordt en waar je soms liever onderuit wilt dat ‘lekker’ aan 

beginnen. 

Dus moet het fijne lekkere lezen worden aangeprezen. Met allerlei activiteiten wordt 

geprobeerd de leesmotivatie te herstellen. Petjes, slingers, ballonnen worden tijdens de 

Kinderboekenweek uitgedeeld om kinderen terug te halen bij wat nodig is: vrijwillig 

lezen in echte boeken. Boeken waar je wat mee hebt, omdat ze spannend, vrolijk of 

ontroerend zijn of omdat je wilt weten hoe iets zit, nieuwsgierig bent naar kwesties 

van belang. 

Het is evident dat intrinsieke motivatie voor het lezen de leesprestaties verbetert 

(Guthrie, 2004). En daar helpen ballonnen en stopwatches niet bij. 

 

http://www.de-activiteit.nl/index.php/shop/overigen/overigen/111214120549
mailto:info@de-activiteit.nl?subject=Idee%20voor%20een%20nieuwe%20poster
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4. Post HBO opleiding Taalcoördinator: bericht uit de praktijk 
 
Ook dit jaar hebben wij weer een 1

e
 jaars groep voor de Post HBO opleiding Taalcoördinator. 

Deze cursus bestrijkt vier werkvelden, waarop gestudeerd wordt: 
1. Taalexpert worden 
2. Coach kunnen zijn 
3. Taalbeleid mee opbouwen 
4. Coördineren van taalverbeteractiviteiten in de school 

 
Nu wij halverwege het 1

e
 jaar zijn, hebben de meeste cursisten hun ontwikkelplan in de steigers staan. 

Met dit plan gaan zij in het 2
e
 jaar daadwerkelijk aan de slag op hun eigen school. Dat zijn scholen 

voor regulier en speciaal onderwijs door het hele land verspreid. 
Waar gaan onze cursisten zoals mee aan de slag? 
Enkele voorbeelden geven een indruk: 

 Woordenschatactiviteiten bij thema’s in de klas en informatieve zaakvakteksten 

 Leesmotivatie versterken in alle klassen 

 Gesprekken in de klas verbeteren: leerlingen meer en beter aan de praat 

 Taalgericht vakonderwijs 

 Beginnende geletterdheid en prentenboeken 

 Coöperatieve leervormen om de taalproductie te verbeteren 
Ondertussen oefenen wij tijdens onze cursusdagen intensief op alle onderdelen.  
De cursisten voeren onderzoekjes uit in hun school en bestuderen actuele literatuur over belangrijke 
aspecten van het taalonderwijs. 
Kennis en ervaringen worden besproken en met elkaar gedeeld, zodat er een hechte 
leergemeenschap ontstaat. 
Heel mooi om daar als docent mijn steentje aan bij te dragen. 
 
Bea Pompert 
Docent opleiding 
 
 

5.  Leestips 
 

 500 x gedicht en beeld 
Motto: Een pond veren vliegt niet als er geen vogel in zit 
Prachtige uitgave van PLINT (www.plint.nl)  
Een vuistdikke pocket met 500 gedichten van verschillende dichters,  

   over tal van onderwerpen  
   voor jong en oud  

om te bladeren, te lezen, voor te lezen, samen te lezen, om zelf te schrijven 
 

 Voor de onderbouw: Kasper de tuinman – Lars Klinting 
Kaspers plant ziet er niet uit. Tijd voor een nieuwe! 
Hij besluit om met zijn kleine, grote vriend Flip bonen te planten. 
Maar … hoe moet dat nu eigenlijk? Het oude tuinboek van oom Karel biedt uitkomst. 
Ze gaan aan de slag en wij lezen én leren met hen mee. 
We komen te weten hoe bonen groeien, hoe je ze moet verzorgen, plukken én eten. 
Een echt boek voor het voorjaar met allerlei kansen om zelf te zaaien en te planten, te leren 
over gereedschappen en soorten bonen. 
En als je dan toch bezig bent, pak dan ook van Lobel van zijn Kikker en Pad verhalen: ‘Tuintje’ 
van de plank. 
Veel leesplezier dit voorjaar! 

 

 Voor de bovenbouw  
Het Nederlands elftal maakt zich op voor ’t Europese Kampioenschap. 
Nieuwe shirts en goede zin. Alle jongens bij de les. 
Lieneke Dijkzeul schreef: ‘Aan de bal’, een spannend leesboek over het Afrikaanse jonge 
voetballetje Rahmane, die gescout wordt door een grote club. 
Een kans voor hem om uit de armoede te ontsnappen. 
Het boek spreekt jongens in de bovenbouw aan. Het is een ‘mannenboek’ en makkelijk 
geschreven. Misschien net dat boek om een paar jongens over de streep te trekken. 
Ook lekker stukjes voorlezen als juf of meester. 

http://www.plint.nl/
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6. Berichten uit uw regio 
 
 

Voorlezen is samen lezen 

‘Oh grutjes nog aan toe’ 

 

Voor de taalconferentie van Taalweb Amsterdam op 8 februari was De Activiteit uitgenodigd 

om een workshop van drie kwartier te organiseren voor professionals die met peuters en 

kleuters werken. Hoewel drie kwartier weinig tijd is, is het toch gelukt om samen meer grip te 

krijgen op de grote boekenberg die de uitgevers over ons uitspreiden. Wat hebben we 

gedaan? 

We openen de workshop met het prentenboek ‘Klipperdeklop van Nicole Smee’. Een vlot 

leesbaar stapelverhaal om mee te beleven. Daarna gaan we op zoek naar boeken voor 

kinderen in verschillende fases van hun ontwikkeling. Want voor alle kinderen is een boek te 

vinden. De allerkleinsten hebben plezier in bed- bad- boxboekjes. De oudere kinderen 

genieten van boeken met mooie verhalen en illustraties. Om de pareltjes in het boekenaanbod 

te vinden is het handig om wat dieper in de boekenberg te een kijkje te nemen. Boeken van 

Kikker, Muis en Nijntje zijn waardevol, maar het is interessant om ook wat minder voor de 

hand liggende boeken met kinderen te lezen. Een boek als ‘Stoute hond’ van Chris Haughton 

laat kinderen een andere manier van illustreren kennen en ‘De Koe die een ei legde’ van Andy 

Cutbill geeft kinderen een onwaarschijnlijk verhaal met verschillende lagen. 

En natuurlijk willen we deze boeken verbinden aan andere activiteiten. In de workshop geven 

we speciale aandacht aan het verbinden van een boek aan de verteltafel. Het boek waarmee 

we de workshop openden blijkt prima geschikt voor een eenvoudige verteltafel. Korte zinnen, 

herhalingen, rijke taal, dialogen, duidelijke personages en duidelijke illustraties. De zin van 

een verbaasd paard: “Oh grutjes nog aan toe,” roept vragen op. Wel of niet gebruiken deze 

ouderwetse uitspraak?. “Natuurlijk”, zegt één van de deelnemers. “Rijke taal, die in de 

duidelijke context voor zich spreekt”. En zo is het. Met boeken beleef je plezier en krijg je grip 

op de taal en de wereld! 

 

Interesse in een workshop of studiedag bij u op  

school of instelling?  

Stuur een e-mail naar n.fijma@de-activiteit.nl 

Janneke Hagenaar 

Hermien de Waard 

Nascholers De Activiteit 

mailto:n.fijma@de-activiteit.nl

