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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: Spelletjes ontwerpen op De Wegwijzer en De 

Driemaster!, Leerkrachten van Basisschool De Rijziger maken 
smoothies, Thema toveren op Basisschool De Linde 

 Wat nog gaat komen: Workshop boeken maken, Meester en 
juffenavond Plukker, Startblokken Conferentie 22 november 2017, 
Bijeenkomst Historisch redeneren 8 november 2017,  
Winterschool 2-3 februari 2018. 

 Kort nieuws: Nieuw aanbod voor schooljaar 2017-2018, 
Klassenteksten Kinderboekenweek Griezelen.  

 Zeker bestellen: Lezen en schrijven doe je samen,  
Spelen en leren op school (red: Bert van Oers & Marjolein Dobber). 

 Praatje/plaatje: groep 7, CBS De Ackerweide in Pijnacker 
 

 
Wat is geweest… 
 
Spelletjes ontwerpen op De Wegwijzer en De Driemaster   
 
Op De Driemaster en De Wegwijzer willen de teams hun 
onderwijs meer betekenis geven en inzetten op de brede 
persoonsontwikkeling voor alle kinderen. 
Op de eerste studiedag van het jaar zijn de leerkrachten 
samen met Isabelle en Hermien, beide medewerkers van De 
Activiteit, aan de slag gegaan met het ontwerpen van 
startactiviteiten bij hun thema. 
Aan het ontwerpen voor de eigen groep ging het zelf ervaren 
van een startactiviteit vooraf. Met een tasje vol verschillende 
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materialen ontwierpen de leerkrachten vol enthousiasme  in groepjes 
verschillende spelletjes. Daar kwam heel wat bij kijken. Materialen bekijken, 
uitproberen, keuzes maken, overleggen, overdragen… Alle spelletjes werden 
aan elkaar gepresenteerd en kritisch bekeken. 
Tot slot werden de ervaringen met de hele groep gedeeld en genoteerd. 
En daarna… aan de slag voor de eigen praktijk! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Leerkrachten van Basisschool De Reiziger maken 
smoothies 

 
Basisschool De Reiziger uit Apeldoorn maakt 
kennis met Ontwikkelingsgericht Onderwijs! En 
dan gaat het natuurlijk over spel, onderzoek en 
verder proeven aan het concept. Welke vaste 
ingrediënten zitten er in? En wanneer wordt die 
smoothie nu lekker sappig en drinkbaar? We 
maken samen smoothies, proeven, proberen uit, 
stellen recepten samen en testen uit wat we van de variaties vinden. 
Ondertussen komen we heel veel te weten over de verschillende groenten en 
fruit die in de smoothie gaan. Wist jij bijvoorbeeld dat er heel veel vitamine C 
in de schil van een komkommer zit? Het is dus handig om die er om heen te 
laten zitten als de komkommer verwerkt tot smoothie. 
En zo ervaren we aan den lijve wat een OGO-activiteit met je doet. Met veel 
zin starten de leerkrachten met het ontwerpen van de thema’s voor de eigen 
groepen! 
 
 
  
 
 
 
 



 

Thema toveren op basisschool De Linde 
 

De onderbouwleerkrachten van De Linde gaan met het thema 'Toveren' aan 
de slag. Hier maken ze in tweetallen een tovermix, waarbij zij een passende 
naam, het recept, de toverspreuk en de juiste handelingen bedenken.  
En wat een mooie en bruikbare feedback geven ze elkaar later! 
Ze worden zo enthousiast dat ze besluiten deze startactiviteit daadwerkelijk 
met hun kinderen uit te gaan voeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat nog gaat komen… 
 
Workshop boeken maken 
 
Griezelen? Bang zijn? Je angsten 
overwinnen? Spannende verhalen 
maken? 
In twee uur maak je zelf een boek en krijg 
je handvatten om met je eigen groep aan 
de slag te gaan. 
 
Er is van alles mogelijk: 
Een prentenboek, een stapelverhaal, een gedichtenbundel, een thriller…..kies 
je eigen vorm. 
 
Met verschillende materialen en technieken verzorgen we de lay-out. 
We sluiten af met een boekenpresentatie en borrel. 
Datum: vrijdag 15 september 2017 van 16.00 – 18.00 uur in Alkmaar, schrijf je 
snel in via onze site. 
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Meester en Juffenavond Plukker 
 
Op woensdagavond 20 september van 
19.30 tot 21.30 uur neemt Boekhandel 
Plukker met de ‘meester- en juffenavond’ 
de inmiddels traditionele aftrap naar De 
Kinderboekenweek. Op deze avond word je 
eens lekker in het zonnetje gezet. Onder 
het genot van een hapje en drankje kun je 
je door professionals uit het boekenvak 
laten informeren over hun 
kinderboekenfonds en activiteiten. 
Natuurlijk is De Activiteit er met een 
inspirerende kraam om je alvast op ideeën te brengen voor de 
Kinderboekenweek. (Bij onze kraam kun je niet pinnen). Daarnaast is er volop 
ruimte om collega’s te ontmoeten en ga je naar huis met een goodiebag. 
 
Wilt u zich aanmelden? Stuur dan een e-mail naar: 
info@boekhandelplukker.nl 
 

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. 

 
Kosten:  € 390,- per deelnemer (zelfde tarief als 2011, 2013 en 2015). 
Duo’s van dezelfde instelling (bijvoorbeeld pedagogische coach en 
leidinggevende) betalen €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.  

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


 

Bijeenkomst Historisch redeneren 8 november 2017 
Gedurende schooljaar 2016-2017 doet de MiBo-groep (Midden-
bovenbouwgroep) 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.  
 
Een greep uit het programma: 

 Bert van Oers over lerend spelen: het belang van lerend spelen in de 
basisschool 

 Ingrid Pramlin Samuelsson: spel in onderwijs voor jonge kinderen 

 Anders Schinkel: ontwikkeling van verwondering en de zonzijde en 
schaduwzijde er van 

 
Daarnaast zullen onze eigen mensen verschillende interessante workshops 
en presentaties verzorgen over o.a. historisch redeneren bij kinderen en het 
bevorderen van educatief partnerschap. 
 
We organiseren de Winterschool dit jaar voor de zesde keer. Zorg dat je bij 
deze inspirerende bijeenkomst je bijdrage kunt leveren en kunt genieten. 
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Kort nieuws 

            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 selectie aan teksten 
over Halloween, bijgeloof, mythes, waarom we 
griezelen nou zou leuk vinden, griezelige beesten, 
en meer…  
 
Neem snel een kijkje op de website: www.klassenteksten.nl voor meer 
informatie, een demo of voor het afsluiten van een abonnement. 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.klassenteksten.nl/
http://www.de-klopper.nl/Webwinkel-Product-199491603/Lezen-en-schrijven-doe-je-samen.html


 

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. Denk aan Muziek, Constructieve activiteiten, 
Rekenen/Wiskunde en Buitenspel 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.  

 
Praatje/plaatje 
CBS De Ackerweide, groep 7 – Pijnacker 
 
Als je als professional weet wat kinderen kunnen met en zonder jou, dan durf 

je dit aan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Twee meiden in groep 7 van meester Wiebe reviseren hun tekst. Zij brengen 
alinea’s aan in hun tekst zodat deze beter leesbaar wordt. 
 


