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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 september ontvangt u dan de
Activiteitmail op het opgegeven adres.

In deze Activiteitmail:
 Wat is geweest:
o Groene kinderopvangfestival in Delft
o HOREB voor coaches en leidinggevenden in Amsterdam
o Een goede ervaring van aanbod op bestuursniveau
o Filosoferen op de Paulusschool in Heiloo
o Kikkerfeest in Alkmaar
 Kort nieuws: Mei was groen op De Activiteit
 Wat nog gaat komen: Overzicht aanbod september 2014
 Zeker bestellen: Brochure: 'Coöperatief leren in werk en overleg', Bovenbouw
DVD fase 1, Kinderboekenweek 2014

Wat is geweest.......
Mooie momenten om te delen
Groene kinderopvangfestival in Delft
Op 21 mei zijn wij bij het groene
kinderopvangfestival in Delft geweest.
Een prachtig evenement in het jaar
van de groene kinderopvang.
Janneke Hagenaar verzorgde een
workshop (die overvol was,
geweldig!) over groene pedagogiek.
Groen verdient een speciale plek!
Een plek in het pedagogisch beleid, een plek in het denken en handelen binnen de
kinderopvang. We weten dat we een groene omgeving nodig hebben om te groeien
als kind en als volwassene. Interessante groene plekken vinden we binnen en buiten,
dichtbij op de groep en wat verder weg buiten of in de buurt. Maar met een mooie
groene plek alleen ben je er nog niet. Er zijn kinderen en volwassene nodig, die
samen betekenis geven aan die plek. Samen zorg dragen voor de natuur, is een

attitude van zowel de kinderen als de volwassene die we heel belangrijk vinden.
Daar willen we ons voor inzetten en dat concreet beschrijven in ons pedagogisch
beleid.
HOREB voor coaches en leidinggevenden in Amsterdam
22 mei hebben wij een informatiebijeenkomst georganiseerd. Het is belangrijk dat
coaches en leidinggevenden op hooflijnen weten wat HOREB is en hoe er mee
gewerkt wordt door de mensen in de groepen. Er was ook enige verwarring n.a.v. de
gratis scholing KIJK! die de gemeente aanbiedt. Ben je verplicht om met KIJK! aan
de slag te gaan, omdat de training vanuit de gemeente wordt aangeboden? Het
antwoord is echt NEE! Wie met Startblokken werkt gebruikt HOREB om te plannen,
te reflecteren en om de ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen. De
deelnemers verkenden HOREB en er was alle ruimte voor vragen. Ze gaven aan
behoefte te hebben aan een vervolg! Hou dus de site in de gaten voor nieuw aanbod.
Meerwaarde van deze middag volgens de deelnemers:
 In gesprek met collega's over de inhoud van HOREB en de verbinding met
Startblokken in je praktijk. "Hoe werk jij er mee?"
 Het praktische gedeelte was heel nuttig! De uitleg van Gitta hoe zij met de
HOREB werkt in haar peutergroep.
 Het belang van meedoen, meekijken als leidinggevende.
 In de bijeenkomst bagage gekregen om mee te kijken
 En.....hierdoor weer terug bij de OGO visie! – concept weer helder voor ogen!

Meer weten over HOREB, neem gerust contact op met Janneke Hagenaar en
Isabelle Vingerhoets.

Een goede ervaring van aanbod op bestuursniveau
In twee avonden hebben leerkrachten van diverse scholen (vallend onder het bestuur
Tabijn te Egmond e.o.) onder leiding van Tonny Bruin diverse coöperatieve
werkvormen zelf geoefend om ze daarna in hun eigen groep te gaan toepassen. Er
waren enthousiaste verhalen over de 'handigheid' van het format waarmee je een
coöperatief werkmoment kon voorbereiden. Ook waren cursisten blij met het zelf

oefenen van de werkvormen. Daardoor waren ze veel beter in staat het ook in hun
eigen groep te doen samen met de kinderen. Op de foto zie je bv. hoe ze met behulp
van de coöperatieve werkvorm 'De schrijfwand' samen de catering voor een sportdag
bedenken en besluiten. De waaier met een afbeelding en korte beschrijving van elke
werkvorm die we oefenden kreeg een plekje op ieders bureau. Een handig
remindertje bij de uitvoering. Alle leerkrachten hebben mooie foto's gemaakt van hun
coöperatieve werkmomenten in de groep. Korte beschrijvingen geven inhoud aan het
beeldmateriaal. In een MIJNALBUM versie gaan we dit opslaan zodat ieder een
digitaal bronnenboek heeft van coöperatieve werkvormen uit hun eigen praktijken.

Filosoferen op de Paulusschool.
Op De Paulusschool in Heiloo zijn we al een aantal
jaren bezig rondom OGO en levensbeschouwing en
filosofie. Twee teammomenten in het schooljaar gaan
we samen aan het werk en dat is altijd weer boeiend!
Wat deden we in mei? Eerst op verhaal komen….
En dan denken, delen, iedereen heeft namelijk een
filosofisch gesprek gevoerd in het thema en die
ervaringen analyseren we. We hebben inmiddels al
heel wat filosofisch gereedschap tot onze beschikking
en dat hanteren we.
Uiteraard ook tijd voor verdieping, we lezen in 4-tallen
een tekst van Cornelis Verhoeven en we duiken in de
actualiteit rondom filosoferen. Samen kijken en analyseren levert veel op!
Onze actuele vragen blijven ook voor de komende periode:
•

wat is filosoferen en wat zijn filosofische vragen voor ons in deze sociaal
culturele praktijk?

•

hoe herken je filosofische vragen van kinderen in deze praktijk?

•

hoe ga je over die vragen in gesprek binnen deze praktijk? Wat is hierin de rol
van de leerkracht?

Hoera! Kikker is jarig!
Dit jaar wordt de beroemde Kikker uit de boeken van Max Velthuijs 25 jaar.
Dat hebben we op 24 mei gevierd met een Kikkerfeest in het park tegenover De
Activiteit in Alkmaar.
Er was van alles te doen, op reis met kikker, op onderzoek uit, een boot maken voor
Kikker en nog veel meer....

Iedereen doet mee!
Ook de baby's vieren Kikkerfeest

Ik ga naar het feest van Kikker
en doe mijn Kikkerbroek aan

Wij maken een boot voor Kikker....
Hij blijft drijven!

Wij willen meer weten over Kikker.
Wij onderzoeken kikkervisjes.
Huh...,ze kriebelen als je ze op je
hand legt.

Kort nieuws:
Mei was bij De Activiteit een behoorlijk groene maand. We werken mee aan
schoolmoestuinen ( zie Facebook voor mooie foto’s!) en hebben een actie van de
maand opgezet: Vier de natuur! Fête de la nature.

Wil je ook groen aan de slag, neem gerust contact op.

Wat nog gaat komen.....
Agenda van De Activiteit

Let op!
Vrijdag 20 juni a.s. om 15.30 uur is er een informatiebijeenkomst over het netwerk
voor leerkrachten van groep 3 en 4 onder leiding van Bea Pompert in Alkmaar.


Basiscursus Basisontwikkeling
in de onderbouw
Docent: Tonny Bruin
Docent: Isabelle Vingerhoets

3 september
Alkmaar
en
Den Bosch



OGO Netwerk ’s-Hertogenbosch
Docenten: Isabelle Vingerhoets en
Lorien de Koning

5 september
Den Bosch



Navigeren met de digitale HOREB
Docent: Lorien de Koning

9 september(1e bijeenkomst)
Den Bosch



Onderzoekend leren in de bovenbouw
Docent: Marte van Vliet

10 september (1e bijeenkomst)
Alkmaar



Basistraining voor aanstaande trainers
Docent: Janneke Hagenaar

12 september (1e bijeenkomst)
Utrecht



Basiscursus OGO in de bovenbouw
Docent: Marte van Vliet

17 september (1e bijeenkomst)
Alkmaar



Directies houd je schoolontwikkeling klein
Docenten: Tony Bruin en
Levineke van der Meer

19 september(1e bijeenkomst)
Utrecht



Beeldcoach worden
Docent: André Weijers

24 september (1e bijeenkomst)
Afhankelijk van de deelnemers



Wetenschap en techniek bij thema's
in de klas (MiBo netwerk)
Docent: Bea Pompert

24 september (1e bijeenkomst)
Alkmaar



Met Kasper de digitale wereld in!
Docent: Hermien de Waard

24 september
Alkmaar



Netwerk trainer Startblokken
Docent: Janneke Hagenaar

25 september (1e bijeenkomst)
Utrecht of Den Bosch



Netwerk bovenbouw
Docent: Lorien de Koning

25 september (1e bijeenkomst)
Den Bosch



Een goede schrijver ben je niet,
dat word je!
Docent: Bea Pompert

30 september (1e bijeenkomst)
Alkmaar

Zeker bestellen
Brochure: Coöperatief leren in werk en
overleg.
De brochure 'Coöperatief leren in werk en
overleg' is KLAAR!
In OGO werken leerlingen als groep, een
'Community of learners', aan een thema. Ook
als team werk je als een 'Community of
learners' in het verbeteren van je onderwijs.
In deze brochure staan voor elke fase in een
ontwikkeling coöperatieve werkvormen
uitgewerkt. Zo kun je als team samen
brainstormen om op verhaal te komen en
samen onderzoeken hoe onderwijs beter kan. Uiteraard presenteer je ervaringen en
opbrengsten aan elkaar om te reflecteren en evalueren waar de verbetering zit en
wat nog preciezer kan of moet. Een goed handboek om werkactiviteiten voor teamof deelteambijeenkomsten te organiseren.
Deze brochure kunt u bestellen via onze webshop.
Maak foto's van activiteiten die je uitvoert, stuur ze naar t.bruin@de-activiteit.nl en
dan kunnen we jaarlijks het handboek 'verfrissen' met foto's uit de praktijk! Ook
nieuwe werkvormen zijn altijd welkom en kunnen worden toegevoegd!

Bovenbouw DVD fase 1
Binnenkort in onze webshop de DVD voor de bovenbouw
fase 1.
Een DVD vol prachtige praktijkvoorbeelden voor een goede
start van een thema.
Hou onze website in de gaten: http://www.de-activiteit.nl

Kinderboekenweek 2014
Het thema van de Kinderboekenweek is: 'Feest!'.
Op de Activiteit zijn wij al vol op in
voorbereiding om weer een mooi
aanbod te maken. Kijk na de
zomervakantie op onze site!

