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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: Certificering OGO kartrekker/beeldcoach
 Wat nog gaat komen: OGO-Conferentie 2017 en komend aanbod
 Kort nieuws: nieuwe update in digitale horeb, OGO boekenreeks en
lerarenregister
 Zeker bestellen: Klassenteksten bij het thema ‘Wie wordt de baas?’
 Praatje/plaatje: De politieke discussie barst los in groep 7
Wat is geweest…
Certificering OGO kartrekker/beeldcoach januari 2017
Een groep van 10 mensen hebben op 26 januari 2017 hun certificaat
ontvangen als OGO kartrekker/beeldcoach. Het werd een feestelijke middag
waarbij elke deelnemer op geheel eigen wijze 10 minuten presenteerde.
Diverse scholen hebben hun interne expertise dus versterkt als het gaat om
invoeren en implementeren van OGO.
Wij feliciteren Ingrid, Pia, Rommy en Danielle van Basisschool De Oostelijke
Eilanden, Lotte van Het KinderRijk, Susanna van Het Kompas, Jack van de
Airborneschool, Juul van De Sjofar, Lia en Lidia van De Vlinder.
De nieuwe groep gaat starten op 30 maart 2017. Zie volgende item….

Wat nog gaat komen…
OGO conferentie 15 maart 2017
Op 15 maart 2017 verzorgt de OGO Academie de tweejaarlijkse Landelijke
OGO-conferentie. Het thema is ‘In de pas, uit de pas’, over passend onderwijs
en omgaan met verschillen in OGO. Onze medewerkers zullen verschillende
lezingen en workshops verzorgen. Daarnaast kun je onze kraam bezoeken
voor de laatste uitgaven over OGO in de praktijk.
Klik hier en schrijf je snel in.
Agenda van De Activiteit
OGO kartrekkers start op 30 maart 2017
Hierboven lees je de afronding van dit jaar, maar vanaf 30 maart wordt er een
nieuwe start gemaakt. Zit je volgend schooljaar (augustus 2017) in de positie
dat je andere collega’s gaat coachen en begeleiden, en je in wilt zetten voor
OGO in de school? Sluit dan aan met deze nieuwe groep!
In drie centrale bijeenkomsten en aan van contact/begeleiding op afstand
(telefonisch) kun je gaan deelnemen.
Neem hiervoor contact op met André Weijers of Tonny Bruin.
Grijp je kans!
Kansen creëren voor betekenisvolle taalactiviteiten binnen ontwerpend en
onderzoekend leren? Neem dan gauw nog deel aan deze cursus waarbij er
gewerkt wordt aan een beredeneerd aanbod van activiteiten. Op woensdag 8
maart start de eerste bijeenkomst. Kijk hier voor meer informatie en
aanmelden.
Verdiepingscursussen voor Startblokken van Basisontwikkeling
Er zijn verschillende specialisatie en verdiepingscursussen die de komende
tijd van start gaan:
 Verdiepingscursus Startblokken: ‘Ouderbetrokkenheid’ en ‘Spel en alle
kunsten’, op donderdag 6 april 2017.
 Spelactiviteiten en taal, vrijdag 16 juni 2017.
Kijk op deze website voor meer informatie en inschrijven voor deze dagen.

Kort nieuws
Nieuwe update in de digitale Horeb
Na verschillende verzoeken zijn er in deze update weer veel
veranderingen doorgevoerd. Zo kan de opmaak van de
lettertypen aangepast worden en kunnen er activiteiten
ingevoerd worden zonder de inhoud te herhalen.
Kijk hier voor een volledige omschrijving van de update.

OGO Boekenreeks
De nieuwste versie van Thema’s en Taal, door
Bea Pompert en Gerri Koster is verschenen.
Kijk op webshop De Klopper om het boek voor € 26,50 te
bestellen.
Er komt een nieuwe versie van ‘Basisontwikkeling voor
peuters en de onderbouw’ aan!
Frea Janssen-Vos, één van de grondleggers van
Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Deze geheel herziene
editie is geschreven door drs. Levineke van der Meer,
specialist Jonge kind en nascholer bij De Activiteit.
Eind maart verschijnt dit boek, dus houdt onze webshop in
de gaten.
Lerarenregister
Het lijstje om verschillende cursussen en netwerken te laten opnemen in het
‘Lerarenregister’ is weer aangevuld. Hieronder de actuele stand van zaken:









Startblokken van Basisontwikkeling (136 RU)
Basiscursus Basisontwikkeling
zonder certificering (28 RU), met certificering (50 RU)
Specialisatie Basisontwikkeling in de onderbouw (40 RU)
Netwerk ‘Zin in lezen’ gr. 1/2 (10 RU)
Netwerk ‘Zin in lezen’ gr. 3/4 (10 RU)
Netwerk ‘Zin in lezen’ gr. 5 t/m 8 (10 RU)
Basiscursus OGO in de bovenbouw (50 RU)
Verdiepingscursus OGO in de bovenbouw (RU 30)

Zeker bestellen
Klassenteksten: Verkiezingen - Wie wordt de baas?
Ook een thema over de politiek en
benieuwd welke partij er gaat winnen?
Heb je daar al goede teksten bij
kunnen vinden (met de leerlingen)?
Zoek niet meer verder, want op
Klassenteksten kun je binnen dit
thema allerlei teksten vinden voor spel
en onderzoek, op niveau en met
suggesties voor werkvormen bij de
teksten/boeken.
Kijk hier voor een gratis demo versie.
Prijzen schooljaar 2016-2017: kleine school (t/m 250 leerlingen): € 230,- incl. BTW
grote school (vanaf 251 leerlingen): € 320,- incl. BTW

Praatje/plaatje
Groep 7 Basisschool De Kleine Reus Amsterdam
De politieke discussie barst los in groep 7
Ook de kinderen van groep 7 op doen volop mee in het politieke debat. We
vinden het maar raar dat kinderen zo weinig te zeggen hebben dus starten
het thema met een mini campagne waarbij een groepje de partij voor Het Kind
opstart. Met stellingen als:
‘Kinderen met gescheiden ouders mogen zelf beslissen waar ze willen
wonen’, ‘Kinderen mogen stemmen vanaf 12 jaar’ en ‘Voor kinderen moet er
een dienstplicht komen om te werken in een ziekenhuis of zorgcentrum’.
Dat belooft wat voor de toekomst!

