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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 mei 2016 ontvangt u dan de Activiteitmail op het opgegeven adres.

In deze Activiteitmail:
 Wat is geweest: OGO Studentenconferentie 2016, Winterschool 2016
 Wat nog gaat komen: Werken met de digitale HOREB 8 april 2016
 Kort nieuws: Netwerk Directies opgenomen als bron bij Schoolleidersregister
PO
 Zeker bestellen: ‘Werken met het leerlingportfolio’ en ‘Startblokken en
Basisontwikkeling: Een wereld van verschil’
 Praatje/plaatje: De Winterschool, groep 8 Julianaschool in Schagen

Wat is geweest.......
Mooie momenten om te delen
OGO Studentenconferentie: Pabo’s gebaat bij kwaliteit!
In de kranten staan regelmatig berichten dat het steeds beter gaat met de Pabo’s in
ons land. Docenten doen hun
best om mooie programma’s
aan te bieden, waarbinnen hoge
eisen aan studenten worden
gesteld. Géén pretpakketten en
hoedjes bouwen, maar
uitstekende colleges, lessen en
werkgroepen over hedendaags
en toekomstig onderwijs.
Het pabo-docentennetwerk, dat
i.s.m. de OGO-Academie
pabostudenten certificeert voor

Ontwikkelingsgericht Onderwijs, organiseert elke twee jaar een studentenconferentie.
Dit jaar heeft de Katholieke Pabo Zwolle het voortouw genomen in de organisatie.
Dirkje Visser heeft samen met de pabo’s van Inholland Alkmaar, Hogeschool van
Amsterdam, Windesheim Almere, Driestar Gouda, Kempel Helmond, Marnix Utrecht
en Viaa Zwolle deze dag tot een groot succes gemaakt.
Mooie lezingen van Bianca Oterdoom en Bert van Oers over de praktijk en de
theorie van inclusief onderwijs (zie ook artikel van Oers in de aanstaande ZONE).
Studenten blijken enthousiaste voorstanders te zijn van OGO. Ze herkennen er de
uitdaging van goed leraarschap in. Ze begrijpen goed dat onderwijzen meer is dan
‘het boekje uit hebben’. In goed onderwijs gaat het om kansen creëren voor alle
kinderen, ook (of juist) voor die leerlingen die de norm niet halen, het moeilijk hebben
met zichzelf en de school.
Dat vraagt om professionals die creatief en met kennis van zaken boven de stof
staan en midden in hun groep. De aanwezige studenten in Zwolle hebben dat inzicht
en daarmee maken ze straks een uitstekende start in hun werk.

De Winterschool 2016
De winterschool van De Activiteit is erop gericht om verbindingen tussen wetenschap
en onderwijspraktijk te creëren. Op deze dagen presenteerden wetenschappers
resultaten uit hun onderzoek en gingen ze met leraren, directeuren, nascholers en
pabodocenten in gesprek over de betekenis van die resultaten in de
onderwijspraktijk.
Op vrijdag 29 januari speelden de leerkracht en leerlingen van groep 8 van de
Julianaschool een belangrijke rol in de organisatie van de winterschool. Zij ontvingen
de deelnemers, verzorgden de thee en koffie en maakten een heerlijke lunch klaar.
Ook stonden zij klaar in de Wereldwinkel, die door hen gerund wordt, zodat
deelnemers hier een souvenir konden aanschaffen. In praatje/plaatje verderop in
deze nieuwsbrief staan mooie beelden van de leerlingen.
Wim Wardekker opende de winterschool met een inspirerende toespraak over de
overeenkomsten tussen Bildung en Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Bildung gaat
over wat je je eigen maakt
binnen de cultuur, ook
door kritisch na te
denken. Er bestaat een
spanning tussen leren
waardoor je je kunt
aanpassen aan je
omgeving en leren om je
vrij te maken/kritisch naar
je omgeving te kunnen
kijken. Hoe kun je ervoor
zorgen dat kinderen gaan
nadenken over hun
relaties met anderen en
relaties met kennis?
Binnen OGO probeert de
leerkracht de kinderen te betrekken, op het spoor van zingeving te zetten.

De nadruk ligt op de vormende waarde van sociale praktijken. Het is zaak dat hierbij
de spanning tussen aanpassing en kritisch naar de wereld kijken wordt gewaarborgd.
Na deze geweldige opening volgden twee dagen met workshops, lezingen en
discussies. Ook was er ruimte voor gezelligheid en zijn er nieuwe contacten gelegd.
We willen iedereen hartelijk danken voor zijn of haar bijdragen aan de Winterschool
en zien jullie graag weer terug in 2018.
Benieuwd naar een uitgebreider verslag van de Winterschool?
Kijk dan op onze site: www.de-activiteit.nl

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


Werken met digitale HOREB
Docent: Isabelle Vingerhoets

8 april
Utrecht

Let op! Vanaf april staat ons nieuwe aanbod voor schooljaar 2016/2017 weer op
onze site.

Kennismakingsmiddag Klassenteksten
Op woensdag 6 april organiseert De
Activiteit op basisschool Atlantis een
kennismakingsmiddag met de digitale tekstenbank:
Klassenteksten. Geef je nu op voor deze middag via onze site: www.de-activiteit.nl

Kort nieuws
Netwerk directies opgenomen als bron bij Schoolleidersregister PO
Veel schoolleiders registreren zich bij de Stichting Schoolleidersregistratie PO. Na
een basisregistratie blijf je werken aan je professionele ontwikkeling en kies je een
route die bij je past, afhankelijk van je praktijk en behoeften. Zo kun je bijvoorbeeld
kiezen voor: ‘Professionaliseringsthema’s via informeel leren’. Bij dit platform is ons
‘Netwerk directies’ nu opgenomen als bron. Afhankelijk van de inhoud van de
netwerkbijeenkomsten kan er aangesloten worden bij professionaliseringsthema’s en
kan dit netwerk dus onderdeel uitmaken van je ontwikkeling als schoolleider.
Kijk voor meer informatie over een basis- of herregistratie op:
https://www.schoolleidersregisterpo.nl/registreren/
Wil je deelnemen aan dit netwerk volgend schooljaar?
Schrijf je dan vanaf april via onze website in: www.de-activiteit.nl.

Zeker bestellen
Nu verkrijgbaar in onze webshop: de brochure ‘ Werken met het leerlingportfolio’
Een aantal jaren heeft het werken met portfolio’s onder druk
gestaan door de ‘meetcultuur’ in het Nederlandse
basisonderwijs. De laatste tijd begint er echter weer meer
ruimte te komen voor het portfolio. Deze hernieuwde
belangstelling vraagt ook om een herziene versie van de
OGO-brochure ‘Mijn Portfolio’ die in 2002 is verschenen.
Inmiddels is er door de jaren heen nieuwe kennis ontwikkeld
en hebben meerdere scholen ervaring opgedaan met het
werken met portfolio’s.
De brochure is bedoeld voor scholen en leerkrachten die
willen werken met het leerlingportfolio. Het biedt scholen en
leerkrachten handvatten om zich te verdiepen in het portfolio en geeft een eerste
aanzet om er mee te werken. Daarnaast kan deze brochure een start zijn voor
gesprek en kan er een eigen werkwijze ontwikkeld worden.
Bestel hem snel hier

Startblokken en basisontwikkeling: Een wereld van verschil
Dit boekje is bedoeld voor pedagogisch medewerkers,
leerkrachten, peuter- en voorschoolleidsters,
Startblokkentrainers en jonge kindspecialisten. Het boekje
nodigt uit om met elkaar de theorie te lezen en de
praktijkverhalen te bespreken. Tevens worden ideeën
gegeven om zelf aan de slag te gaan in je eigen groep.
Dit boekje is te bestellen in onze webshop

Praatje/plaatje:
De Winterschool, groep 8 Julianaschool in Schagen

Wij ontvangen de deelnemers.

Wij pakken onze kans om goede zaken te doen.

Dankzij een goede voorbereiding draait de catering
op volle toeren:






We hebben taken verdeeld
We hebben een begroting gemaakt
We hebben een menu gemaakt voor mensen
met verschillende dieetwensen
We hebben een boodschappenlijst gemaakt
We hebben boodschappen gedaan

En nu moet het gebeuren….

We zetten de puntjes op de i…

Wow…, het is ons gelukt. Eet smakelijk, deelnemers van de Winterschool!

