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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 juni ontvangt u dan de
Activiteitmail op het opgegeven adres.
In deze Activiteitmail:
 Wat is geweest: Tweedaagse training voor startende (pedagogische) coaches
en trainers, Taalcoördinatorennetwerk
 Kort nieuws: Winnares actie van de maand: We maken onze eigen tijdbalk
Nieuwe actie van de maand: Vier de natuur! Fête de la nature..
 Wat nog gaat komen: De agenda van De Activiteit
 Praatje/plaatje: Het verlengsnoer

Wat is geweest.......
Mooie momenten om te delen
Coach 2 daagse Alkmaar
Op 13 en 14 februari vond ‘de tweedaagse training voor
startende (pedagogische) coaches en trainers’ plaats in
De Activiteit in Alkmaar onder leiding van André Weijers.
Het waren twee geweldige dagen waar de deelnemers
gewerkt hebben aan hun coachingsvaardigheden. Zo
hebben wij het onder andere gehad over
basiscommunicatie. Hierbij werd theorie gekoppeld aan
verschillende oefeningen waarbij wij gewerkt hebben aan
onze eigen rol binnen communicatie. Hierna hebben we
gewerkt aan intervisie en deskundigheidsbevordering.
We hebben gebruik gemaakt van de STARTT methodiek
André Weijers
en het ‘tien-stappenplan’. Deze methodieken brengen structuur, duidelijkheid en
veiligheid aan in situaties waarin een procesverandering tot stand moet komen. Actief
zijn wij met deze methodieken aan de slag gegaan. In twee- en viertallen zijn wij op
zoek gegaan naar oplossingen voor problemen. Door het stellen van
verdiepingsvragen kreeg men grip op de situatie en kwam er een veranderingsproces
op gang. Een van de laatste activiteiten was het ontdekken van je eigen

kernkwaliteiten aan de hand van ‘De atlas van de belevingswereld’, een mooie en
soms confronterende activiteit.
Een aantal reacties van cursisten:
“Na deze twee dagen kun je vol
zelfvertrouwen je functie weer tegemoet”

“André weet zonder aanziens des
persoons uit iedereen het positieve te
halen”
“Goede afwisseling tussen
theorie en werkvormen”

“Ben weer even met beide
benen op de grond gezet”

Netwerk Taalcoördinatoren in Utrecht
Op 7 maart zijn IB-ers en taalcoördinatoren weer
bij elkaar gekomen. Er zijn ervaringen gedeeld,
zoals het inzetten van een taalhoek om het
voorlezen bij leerkrachten te promoten. Daarnaast
is er bruikbare en inspirerende literatuur met
elkaar uitgewisseld.
Vier keer per jaar komt dit netwerk bij elkaar onder
leiding van Femmy Sandtke. Interesse?
Wij verwelkomen graag nieuwe deelnemers!
Kijk op onze website voor het aanbod van volgend jaar.

Kort nieuws

Winnares actie van de maand: We maken onze
eigen tijdbalk
Jitske Bosma van basisschool De Zuiderzee te
IJburg is de winnaar van een boekenpakket naar
keuze ter waarde van 50 euro.
Met haar inzending laat Jitske zien dat je op
verschillende manieren een tijdbalk in kunt zetten.
Lees hier meer over op onze site.

Nieuwe actie van de maand: Vier de natuur! Fête de la nature..
En… is bij jullie de spa de grond al in gegaan, of zitten de
zaadjes er al in? Bij ons zijn de aardappelen gepoot en de
wortels gezaaid.
Doe je mee?
In de week van 19 mei voorafgaande aan het “fête de la
nature” gaan we met kinderen buiten picknicken.
En wat eten we… iets van onze eigen oogst.
Zo’n mooie activiteit vraagt goed aanbod vooraf, tijdens en werk na afloop van de
picknick.
Kijk hier voor meer informatie over de actie van de maand.
Wat nog gaat komen.....
Agenda van De Activiteit
In de maanden mei en juni zijn er weer volop activiteiten vanuit De Activiteit. U kunt
zich nog inschrijven voor:


Klik, ik heb je! Werken met foto’s bij startblokken
Docent: Hermien de Waard
Docent: Isabelle Vingerhoets



Spelactiviteiten en taal in Startblokken
Docent: Isabelle Vingerhoets



Doelgericht werken aan taal, rekenen en wiskunde
Docent: Hermien de Waard
Docent: Isabelle Vingerhoets

8 mei in Alkmaar
22 mei in Den Bosch
9 mei in Utrecht

22 mei in Alkmaar
5 juni in Den Bosch



Lezen in groep 3
Docent: Bea Pompert

30 mei in Alkmaar



Rekenen en wiskunde en bouwen/spelactiviteiten
Docent: Isabelle Vingerhoets

30 mei in Utrecht



Zin in lezen houden
Docent: Bea Pompert

4 juni in Alkmaar



Workshop: ‘Fiets hem erin’
Docent: Hermien de Waard

4 juni, Middenmeer
Boekhandel: De Duizendpoot



Ik kies, ik kies…
Kiezen van een startblokken thema
Docent: Hermien de Waard
Docent: Isabelle Vingerhoets

12 juni in Alkmaar
19 juni in Den Bosch



Verhalen die helen en hechten
Docent: André Weijers

18 juni in Alkmaar



Didactisch coachen en beeldcoach zijn
Docent: André Weijers

15 juni in Alkmaar

Tot slot: Ons scholingsaanbod voor 2014-2015 staat volgende week op onze site!

Zeker bestellen
Digitaal materiaal Kasper de fietsenmaker.
Nu te bestellen via onze webshop www.de-klopper.nl de
digitale versie van ‘Kasper de fietsenmaker’.
Dit webbased product omvat o.a. een voorleesversie voor
beginnende taalverwervers, woordenschatoefeningen én
aanvullende activiteiten zoals suggesties voor LSactiviteiten en RW-activiteiten.

Meer weten? 4 juni organiseert De Activiteit in samenwerking met boekhandel
De Duizendpoot een workshop waarbij de volgende vragen centraal staan:




Wat biedt de site van Kasper aan woordenschatactiviteiten?
Wat voegen de woordenschatactiviteiten van de site van Kasper toe aan het
lezen van het boek
Hoe verbinden we woordenschatactiviteiten op de site van Kasper aan andere
activiteiten?

Plaatje/praatje
Het verlengsnoer, voorschool ’t Groeipark Amsterdam
Op voorschool 't Groeipark in
Amsterdam zijn drie peuters samen
met hun leidster bezig een fruitshake te maken.
Maar wat als blijkt dat het snoer
van de shaker te kort is? Op zoek
naar een verlengsnoer, en wel met
z'n vieren!
Want ook dat onderdeel van de
activiteit is erg interessant.
Hoe werkt dat, zo'n verlengsnoer?
Waar is dat hendeltje voor?
En die rode knop?
Kun je er aan trekken en rolt ie
dan?
He, het snoer wordt al maar
langer.... En nu?
Waar moet de stekker van de
shaker in?
Zoveel vragen.
Er is echt onderzoek voor nodig om te weten te komen hoe zo'n verlengsnoer werkt!
Als dat vervolgens lukt en de hele groep geniet van de lekkere shake..... ja, dan kun
je tevreden terugkijken op een betekenisvolle activiteit!

