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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 deze Activiteitmail: 

 Wat is geweest: Netwerk Zin in lezen 
 Wat nog gaat komen: Inspiratiemiddag ‘Geletterdheid in de 21e eeuw’ 

op 17 mei 2017; Startblokken Conferentie 22 november 2017. 
 Kort nieuws: Boek ‘Lezen en schrijven doe je samen’; Nieuwe website 

De Activiteit is online, met nieuwe aanbod voor schooljaar 2017-2018. 
 Zeker bestellen: De nieuwste versie van het boek Startblokken van 

Basisontwikkeling. 
 
 
Wat is geweest… 
 
Zin in lezen en schrijven? Plezier en passie voelen, mogelijkheden ontdekken! 
 
In het netwerk Zin in lezen groepen 1-2 in Amsterdam worden ervaringen en 
good practice gedeeld via een besloten Facebookpagina. Leerkrachten van 
diverse scholen laten zien hoe er veel functioneel en betekenisvol gelezen en 
geschreven wordt in hun groep: 
Zo gaat leerkracht Mariska met haar groep 1-2 kinderen op schoolreis naar 



 

Artis en moeten de schoolshirtjes in pakketjes klaar gelegd worden voor 
vertrek de volgende dag. De kinderen gaan aan de slag met een groepslijst 
waarop te zien is wie in welk groepje zit. Per groepje worden overzichten 
gemaakt die vervolgens op stapeltjes shirts worden gelegd. De kinderen 
werken heel precies want het moet allemaal wel kloppen morgen! Mariska is 
heel tevreden! Onderwijs ligt voor het oprapen, aldus haar credo! 
 
Wanneer ze dit deelt op de facebookpagina van het netwerk Zin in lezen ziet 
Hannah, leerkracht groep 1-2 en ook lid van dit netwerk, deze foto’s en het 
verhaal van Mariska. Het brengt haar op het lumineuze idee om voor het 
uitdelen van flyers een lijst te maken met daarop alle klassen zodat ze konden 
tellen hoeveel flyers ze nodig hadden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leerkracht Karin vindt een briefje in haar spelhoek en 
zet dit op facebook. Kinderen zijn spontaan aan het 
schrijven. Niet veel later vindt Ellen ook 
een brief in haar groep. De leerkrachten 
openen elkaars ogen voor mooie lees- 
en schrijfpraktijken en zij genieten van 
hun kinderen en onderwijspraktijken!  
 
De passie wordt weer gevoed! 
 
Door Tonny Bruin 
 
Wat nog gaat komen… 
 
Inspiratiemiddag ‘Geletterdheid in de 21e eeuw’  
 

Binnen het huidige taal-leesonderwijs laten 
we ons leiden door de methode, ligt de 
nadruk op technisch lezen en staan losse 
letters en woorden centraal.  
Daarnaast blijkt uit internationaal 
onderzoek dat de leesmotivatie terugloopt 
na drie jaar leesonderwijs en dat 15-jarigen 
nauwelijks nog een boek lezen in hun vrije 

tijd.  
 
Het kan anders en dat begint bij het jonge kind! 
 



 

Op woensdag 17 mei van 15.00-17.00 uur nodigen wij jullie uit voor twee 
inspirerende workshops over ‘Functionele geletterdheid in groep 1-2’ en ‘Is 
groep 3 klaar voor de kleuter?’. De middag is bedoeld voor iedereen die werkt 
met het jonge kind in de groepen 1, 2 en 3. Ook de directie is van harte 
welkom. Deze middag vindt plaats in Elst, Nieuwe Aamsestraat 32.  
De kosten zijn € 65,- per persoon. Inschrijven kan via de 
mail: info@annereijrink.nl of bel Anne Reijrink op 06-33057877. 
 
Startblokken Conferentie 22 november 2017 

De 7e landelijke Startblokken Conferentie wordt gehouden op 22 november 
van 9.00 – 16.00 uur in Hotel Haarhuis in Arnhem.  
Het thema van de dag is: ‘Lerend spelen doe je samen’. Het programma 
bestaat uit:  

Een lezing van Bert van Oers over ‘lerend spelen’. Deze lezing verheldert de specifieke 
spelbenadering van Startblokken en Basisontwikkeling.  

Workshops: 

 HOREB goed gebruiken door Isabelle Vingerhoets 

 Startblokken en Basisontwikkeling invoeren en coaching varianten bij werken aan 
permanente kwaliteit door André Weijers en Marjolein Dobber  

 Werken met de verdiepingsmodules door Levineke van der Meer / Bea Pompert 

 Werken met learning Stories / ontwikkelverhalen door Hermien de Waard 

 Taal in spel door Hermien de Waard 

 Ouderbetrokkenheid door Levineke van der Meer 

Afsluitende lezing: Spel en interactie door Chiel van der Veen 

Alle materialen voor de kinderopvang en onderbouw van De Activiteit zijn beschikbaar en 
te koop. 

 
Vlotte beslissers die zich vóór 1 september aanmelden betalen € 360,- daarna 
€ 390,-. Duo’s van dezelfde instelling (bijvoorbeeld pedagogische coach en 
leidinggevende) betalen vóór 1 september € 350,- per persoon, daarna  
€ 380,- 
Bij deze prijs is inbegrepen: koffie, thee, lunch, borrel, en de materialen bij de 
workshops. 
Kijk op de website voor inschrijven en meer informatie. 

Kort nieuws 

Boek ‘Lezen en schrijven doe je samen’  
 
Het nieuwe boek, ‘Lezen en schrijven doe je samen’ door Bea Pompert komt 
eraan. Een ontwikkelingsgerichte didactiek voor het lezen en schrijven in 
groep 3 en 4. Houd de website in de gaten! 

http://www.de-activiteit.nl/cursussen/7e-landelijke-conferentie-startblokken/


 

Website De Activiteit online 

 

De Activiteit heeft een nieuwe overzichtelijke website met het nieuwe aanbod 
voor nascholing en cursussen voor schooljaar 2017-2018.  
Neem gauw een kijkje op onze nieuwe website! 

Zeker bestellen 
 
Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw  
 
Met ‘Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw’ 
komt de wereld de klas binnen. Een aanbod van 
betekenisvolle activiteiten en actuele thema’s, daar 
begint het allemaal mee. Wat daar aan te leren valt en 
hoe daarin steeds wordt gezocht naar het spel als 
context voor leren en ontwikkelen wordt in 
inspirerende praktijkverhalen en vanuit de nieuwste 
ideeën over spel uitgewerkt. 
‘Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw’ is 
geschreven door Frea Janssen-Vos, één van de 
grondleggers van Ontwikkelingsgericht Onderwijs. 
Deze geheel herziene editie is geschreven door  
drs. Levineke van der Meer. Zij is specialist Jonge kind 
en nascholer bij De Activiteit, landelijk centrum voor 
Ontwikkelingsgericht Onderwijs.  
 
Dit is een volledig herziene editie van Basisontwikkeling voor peuters en de 
onderbouw. Het boek kost € 32,50 (exc. verzendkosten) en is hier te 
bestellen.  
 
 

http://www.de-activiteit.nl/
http://www.de-klopper.nl/Webwinkel-Product-193415433/Basisontwikkeling-voor-peuters-en-de-onderbouw.html

