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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: Inspiratiemiddag ‘Geletterdheid in de 21e eeuw’
Wat nog gaat komen: Startblokken Conferentie 22 november 2017,
Bijeenkomst Historisch redeneren 8 november 2017, Winterschool 23 februari 2018.
Kort nieuws: Nieuw aanbod voor schooljaar 2017-2018,
Klassenteksten Kinderboekenweek Griezelen.
Zeker bestellen: Lezen en schrijven doe je samen (verschijnt eind
juni), Spelen en leren op school (red: Bert van Oers &
Marjolein Dobber).

Wat is geweest…
Geletterdheid in de 21ste Eeuw
Hoe warm het was, en hoe interessant!
Op 17 mei kwamen in De Droom in Elst 60 collega's uit de groepen 1 t/m 4 bij
elkaar om zin in lezen te krijgen. Niet zomaar met een leesmethode, maar
verbonden aan spelactiviteiten, thema's in de klas
en met heel veel interessante en mooie boeken bij
de hand.
De middag start met een korte lezing over lezen en
schrijven in de onderbouw. Daarna kunnen de
deelnemers naar stands over de verteltafel, van de
kinderboekwinkel uit Nijmegen en de bibliotheek.
Heel inspirerend!

Hierna kiezen de leerkrachten voor een workshop
over geletterdheid in de kleutergroepen of over lezen
in groep 3/4.
De middag wordt verzorgd door Anne Reijrink en Bea
Pompert. De deelnemers zijn heel tevreden over
deze informatieve en praktische middag.
Eén van de deelnemers verwoordt het zo: "Ik heb in
deze paar uur meer geleerd dan op vele studiedagen
in de afgelopen jaren."
Wilt u ook met meerdere scholen in uw regio zo'n middag organiseren samen
met ons, neem dan contact op met Bea Pompert (06-13299371) of mail naar
b.pompert@de-activiteit.nl
Wat nog gaat komen…
Startblokken Conferentie 22 november 2017
De 7e landelijke Startblokken Conferentie wordt gehouden op 22 november 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 coachingsvarianten 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.
Bijeenkomst Historisch redeneren 8 november 2017
Gedurende schooljaar 2016-2017 doet de MiBo-groep (Middenbovenbouwgroep) met behulp van een subsidie van het NRO onderzoek naar

het bevorderen van historisch redeneren. De groep probeert in dit onderzoek
een toolkit voor leerkrachten in verschillende rondes uit en stelt deze bij. Met
het onderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag: Hoe kunnen
leerkrachten het historisch redeneren en denken van leerlingen bevorderen
op een onderzoekende manier? Zie hier meer informatie over het onderzoek:
https://www.nro.nl/kb/405-16-513-ontwikkeling-historisch-denken-leerlingen/.
Op woensdagmiddag 8 november presenteert de MiBo-groep de toolkit, de
resultaten van het onderzoek en de bijbehorende good practices. Inschrijven
voor deze middag: – klik hier–
Winterschool 2-3 februari 2018
Op 2 en 3 februari 2018 organiseert De Activiteit weer de tweejaarlijkse
winterschool. Deze vindt plaats op Kindcentrum De Ontdekking in Oosterhout.
De winterschool is erop gericht om
verbindingen tussen wetenschap en
onderwijspraktijk te creëren. Op deze
dagen
presenteren
wetenschappers
resultaten uit hun onderzoek en gaan ze
met leraren, directeuren, nascholers en
pabodocenten in gesprek over de
betekenis van die resultaten in de
onderwijspraktijk. Het programma volgt
binnenkort via de website, waar u zich nu
al in kunt schrijven.
Kort nieuws
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!

KINDERBOEKENWEEK
GRUWELIJK ENG!
4 – 15 oktober 2017
Al klaar voor de Kinderboekenweek ?!
Het onderwerp is ‘Griezelen’, onder het motto
‘Gruwelijk eng’. In Klassenteksten daarom een
verzameling angstaanjagende aan teksten over
Halloween, bijgeloof, mythes, waarom we griezelen
nou zou leuk vinden, griezelige beesten, en meer…
Neem een abonnement via de website. Prijzen: € 230,- (t/m 250 leerlingen)
en € 321,- (vanaf 251 leerlingen).
Op een nieuw abonnement ontvangt u voor 1 juli 2017 15% korting!

Zeker bestellen
Boek: Lezen en schrijven doe je samen
Het nieuwe boek ‘Lezen en schrijven doe je samen’ van
Bea Pompert verschijnt eind juni. In Lezen en schrijven
doe je samen komen actuele inzichten over het lees- en
schrijfonderwijs aan bod. Deze nieuwe inzichten zijn
uitgewerkt aan de hand van praktijksituaties op
verschillende scholen.
Dit is een handboek voor betekenisvol lees- en
schrijfonderwijs in groep 3 en 4. Het boek gaat uit van de
ontwikkelingsgerichte onderwijsbenadering en is bedoeld
voor leerkrachten en (pabo-)studenten. Het boek is via
onze website te bestellen. Prijs: € 29,95

Wordt verwacht…
Spelen en leren op school
Binnenkort verschijnt het boek ‘Spelen en leren op
school’, onder redactie van Marjolein Dobber en Bert van
Oers.
Dit boek geeft een actueel beeld van spel binnen
verschillende vakgebieden in zowel onder- als
bovenbouw. Lerend spelen is het verbindende element in
alle verhalen, waarbij de speltheorie van Van Oers het
uitgangspunt is. Leerkrachten spelen een belangrijke rol,
omdat zij de inbreng van de leerlingen serieus nemen en
inzetten bij de verdere opbouw van de leeractiviteiten in
de groep.

