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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 ontvangt u dan de
Activiteitmail op het opgegeven adres.
In deze Activiteitmail:
 Wat is geweest: Tegenlicht Meet Up: ‘Onderwijzer aan de macht’, OGO
conferentie
 Kort nieuws: Startblokken blijft een erkend programma, Werken met HOREB
op de ipad
 Wat nog gaat komen: Aanbod van De Activiteit april-juni 2015, Tuinieren met
Kasper en Flip in Alkmaar
 Zeker bestellen: Bovenbouw dvd, ‘ Kasperkratten’
 Praatje/plaatje: De tandartsenpraktijk in groep 3 van De Kleine Reus,
Amsterdam
Wat is geweest.......
Mooie momenten om te delen
Tegenlicht Meet Up: ‘Onderwijzer aan de macht’
Op 4 maart zijn wij in gesprek gegaan met
leerkrachten, schoolleiders en
onderwijsontwikkelaars naar aanleiding
van de Tegenlicht aflevering: ‘Onderwijzer
aan de macht’ uitgezonden op 1 februari
2015. We hebben verschillende
fragmenten bekeken en hierbij onder
andere gesproken over het opbouwen van
zelfvertrouwen bij leerlingen, schoolteams
als lerende en samenwerkende
organisatie, inspectie bezoeken en het doel
van onderwijs. Het was een interessante
en inspirerende avond waarop zeker een vervolg komt. Graag gaan wij in gesprek
over goed onderwijs met verschillende partijen (ouders, docenten van VO-scholen,
leerkrachten basisonderwijs, bestuurders en onderwijsontwikkelaars). We hebben
elkaar nodig om sterker te worden, we zijn te lang te braaf geweest: “ De onderwijzer
terug aan de macht”.

OGO conferentie 18 maart 2015
Wat een fantastische OGO-dag in Ede! Deze drukbezochte conferentie (het
maximale aantal van 325 deelnemers) met als thema ‘We hebben een goed verhaal’
was een groot succes. Het bestuur van De Academie ontving vele complimenten via
onder andere e-mail en twitter.
De opening met daarin een film over OGO-onderwijs gemaakt op CBS Het Kompas
in IJmuiden zette direct al de toon voor de rest van de dag. Er waren goede lezingen
en een keur aan inspirerende workshops.
De film én powerpointpresentaties van verschillende workshops vind je op de site
van de OGO-Academie http://www.ogo-academie.nl/vereniging/conferentie/
In maart 2017 is de volgende OGO-conferentie. Houd de website van De Academie
in de gaten en zorg dat je er (weer) bij bent over twee jaar.

Kort nieuws
Startblokken blijft een erkend programma

Startblokken is al jaren opgenomen als erkend
programma in de databank van het Nederlands
Jeugdinstituut.
In 2014 liep de erkenning af en er volgde een
herbeoordeling.
Deze herbeoordeling duurde wat langer omdat er
nieuwe richtlijnen zijn geformuleerd.
Op 5 maart heeft de herbeoordelingscommissie Startblokken opnieuw erkend
als een goed onderbouwd programma.
De commissie wil nog wel aanvullende informatie op enkele onderdelen.
Begin april ontvangen wij het uitgebreide oordeel en zorgen wij ervoor dat de
commissie de aanvullende informatie snel zal ontvangen.

Werken met HOREB op de ipad
Stappenplan plaatsen HOREB icoon op Ipad
1.
2.
3.
4.

Open Safari.
Surf naar [school].horeb-po.nl
Tik op het icoontje van het vierkantje met de pijl
Tik op Zet in beginscherm (bij iOS7 tikt u op Voeg toe aan
beginscherm).
5. U ziet het adres van de website van HOREB en daarboven de naam.
6. Tik op Voeg toe.

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


Werken met digitale HOREB
Docent: Janneke Hagenaar

10 april
Utrecht



Rekenen en Wiskunde en bouw/spelactiviteiten
Docenten: Niko Fijma en Bea Pompert

5 juni
Utrecht



Spelactiviteiten en taal in Startblokken
Docent: Isabelle Vingerhoets

12 juni
Utrecht

11 april: Tuinieren met Kasper en Flip in Alkmaar
Kasper en Flip zijn twee bevers met groene
vingers en willen samen met jou tuinieren in het
park.
In het park kan je meedoen met verschillende
activiteiten:







Zaadjes zaaien
Houtjes sprokkelen
Harken, schoffelen
Compost verzamelen
Pauzeren met een kopje thee met iets
lekkers
.... En nog meer

Voor wie: Alle kinderen tot 6 jaar met papa’s, mama’s, oma’s, opa’s... die zin hebben
in een tuinfeestje. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1/2 die zich
willen laten inspireren door mooie buitenspelactiviteiten.
Kijk voor meer informatie of om je in te schrijven op onze site.

Zeker bestellen
Bovenbouw DVD fase 1
Op deze nieuwe DVD staan mooie praktijkvoorbeelden van:








startactiviteiten met objecten
startactiviteiten rondom actuele kwesties
startactiviteiten gekoppeld aan (historische) verhalen
het opzetten van experimenteel onderzoek
het introduceren van boeken in een boekenkring
het inrichten van de leeromgeving bij onderzoek
en het voeren van portfoliogesprekken.

De opnames zijn op zes scholen gemaakt. Scholen die elk op hun eigen wijze vorm
geven aan Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Interessant om te zien en mooi om te
spiegelen aan je eigen praktijk. Dat is ook precies de bedoeling. Niet kijken naar wat
er goed of fout gaat, maar kijken en in gesprek gaan met elkaar over wat je zelf doet,
kunt en wil leren. Gesprekken in je bovenbouw team, met je studiemaatje, collega,
docent of begeleider.
Bestel de dvd via onze webwinkel.

'Kasperkratten':
Nieuw! gepresenteerd op de OGO conferentie:
Kasper de tuinman
Kasperkratten voor onderbouwklassen die
met Wetenschap en Techniek aan de slag
gaan. De kratten zijn een succes, daarom
hebben wij nu een extra brochure gemaakt
bij het boek: ‘ Kasper de tuinman’.
In elke krat zijn de volgende materialen
opgenomen:
 2 exemplaren van het boek 'De

fietsenmaker' of 'De werkplaats' of
'De kleermaker' of ‘ De timmerman’ of ‘De
tuinman’
 suggesties voor activiteiten (o.a. spel,
onderzoek, verteltafel, rekenen- wiskunde en
techniek)
 foto's die helpen bij het inrichten van de
praktijk
 materialen die je kunt gebruiken bij het
vormgeven van de activiteiten
Een krat kost € 40,Besteld u drie kratten dan is de prijs € 100,Voor het bestellen van de kratten stuurt u een email naar:
info@de-activiteit.nl

Praatje/plaatje:
De tandartsenpraktijk in groep 3 van De Kleine Reus, Amsterdam

In het netwerk Zin in lezen Amsterdam werken de
leerkrachten van groep 3 hard aan betekenisvolle,
functionele lees-schrijfactiviteiten.
Op de foto's zie je hoe leerkracht Wesna met haar kinderen
de tandartspraktijk opbouwt en vastlegt wat allemaal van
belang is. Het woordweb is een clustering van
wetenswaardigheden rondom het gebit en onderaan zie je
de verzamelde informatie rondom de tandartspraktijk m.b.t.
rollen en omgeving.
Een goed houvast voor inrichting en opbouw van de
themaspelhoek 'De tandartsenpraktijk'.
De ervaringsverhalen over
tanden verliezen zijn zeer
actueel bij deze
leeftijdsgroep en worden
verteld tegen de tandarts en vastgelegd op papier. Zo
werken leerkracht en leerlingen samen aan de
opbouw van hun leeromgeving en worden lezen en
schrijven functioneel ingezet.

