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De eerste Activiteitmail van dit schooljaar in uw mailbox (svp printen en (laten) lezen)
Activiteitmail?
Ook dit schooljaar verschijnt weer de Activiteitmail, de actuele nieuwsbrief van De Activiteit,
het landelijke centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs in Alkmaar en ‘sHertogenbosch, via de e-mail. Om bij te blijven rond Ontwikkelingsgericht Onderwijs!
De Activiteit maakt werk van de invoering en verdere ontwikkeling van Ontwikkelingsgericht
Onderwijs.
In april hebben wij ons overzicht van activiteiten in het schooljaar 2012-2013 gestuurd. Via
de Activiteitmail informeren wij u gedurende het schooljaar (oktober, februari en mei/juni).
N.B. Het is óók mogelijk de Activiteitmail thuis te ontvangen. Stuur ons even een e-mail
(info@de-activiteit.nl) met daarin de naam en het emailadres. In februari ontvangt u dan de
Activiteitmail ook op het opgegeven adres.
Niko Fijma en Bea Pompert
In deze Activiteitmail:
1.
2.
3.
4.

Positieve reacties op nieuwe Horeb!
Themamiddagen en workshops november t/m februari
OGO-middagen: samen kijken, praten en leren
Leesfeestpakket voor de nationale voorleesdagen in januari

1. Positieve reacties op nieuwe Horeb!
Alom horen we “De nieuwe digitale Horeb, wat een enorme verbetering! Zo
gebruikersvriendelijk nu!”
Begin september is de nieuwe Horebsite online gegaan. Allereerst de module voor de
onderbouw en in oktober kwam daar de kinderopvangmodule bij. Begin november volgt dan
tenslotte de module voor de bovenbouw.

Op 10 oktober maakte een groep leerkrachten kennis met de nieuwe Horeb in De Activiteit in
Alkmaar. De zaal zat bomvol: iedereen was geïnteresseerd in de vernieuwingen. De
leerkrachten waren enthousiast: vooral de duidelijkere koppeling van het Activiteitenboek en
het logboek en het vernieuwde groepsplan werden positief ontvangen. Er werden ook punten
ter verbetering genoemd en omdat medewerkers van De Activiteit veel zelf kunnen
aanpassen, is het meeste daarvan al verwerkt!
Een dergelijke bijeenkomst, die vanuit de vragen van de cursisten is opgebouwd, kunnen we
overal in het land verzorgen. Neem contact op met Niko Fijma (n.fijma@de-activiteit.nl of 06
13299370).

2. Themamiddagen en workshops november t/m februari
De Activiteit verzorgt in Alkmaar, Apeldoorn, ‘s-Hertogenbosch en Utrecht het hele jaar door
diverse themamiddagen en workshops. Enkele voorbeelden:
 ‘Boekenbad’, over het kiezen van goede boeken en wat ermee te doen in de groep
 ‘Verhalen vertellen in de klas’, om dit stukje vakmanschap te ‘updaten’
 ‘Een geweldige decembermaand’, voor allerlei ideeën en materialen om van deze
maand in je groep een supermaand te maken
 ‘Prentenboeken en Rekenen/Wiskunde’, over de relatie tussen het werken met
prentenboeken en interessant rekenen.
Hieronder het overzicht van alle activiteiten in de periode november 2012 tot en met februari
2013. U kunt doorklikken voor meer informatie en inschrijven.
 Themamiddagen en workshops Alkmaar –klik hier Themamiddagen en workshops Apeldoorn –klik hier Themamiddagen en workshops ‘s-Hertogenbosch –klik hier Themamiddagen en workshops Utrecht –klik hierWij kunnen de activiteiten ook verzorgen op uw eigen school of in uw eigen regio. Neem
daarover contact op met Niko Fijma (n.fijma@de-activiteit.nl of 06 13299370).

3. OGO-middagen: samen kijken, praten en leren
Op woensdag 24 oktober kwam een groep van twintig leerkrachten, directies en studenten bij
elkaar in basisschool De Driestam in Eindhoven. Het werd een schitterende middag vol
betrokkenheid, informatie, dialoog en inspiratie…Een kort verslag:
Wij starten om half twee met presentaties van de leerkrachten van de school en komen zo te
weten op welke manier deze overtuigende professionals vorm geven aan hun onderwijs. Het
gaat om thema’s en onderzoek in groep 8, leren lezen in groep 2/3 en spel in groep 0/1.
Een impressie van de presentatie van de leerkrachten Marloes en Ingrid van groep 0 – 1:
Het lokaal van Marloes en Ingrid is zorgvuldig ingericht. Er is onder andere een mooie
verteltafel opgebouwd op één van de vensterbanken. Er zijn fijne, ordelijke en functionele
speel- en werkplekken, een gezellige kring en een thema OGO-wand. Deze OGO-wand wordt
gedurende het thema opgebouwd samen met de kinderen. ‘Bij ieder thema beginnen we met
een lege wand. De wand is bij dit thema niet zo vol, omdat het maar een kortdurend thema
was. We laten altijd iets terugkomen van de themaopening. Dat doen we vaak op een
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bijzondere manier, bijvoorbeeld met een toneelstukje door de leerkrachten, waardoor de
kinderen nieuwsgierig worden naar het thema.
Vervolgens komt er een vel met daarop wat we allemaal al weten over het thema en één over
wat we willen gaan weten. Dus wat we te onderzoeken hebben.
De themawoorden krijgen er een plaats. Niet alleen voor ons, maar zeker ook voor de ouders.
Zodat zij weten waar we mee aan de gang zijn en welke woorden we de kinderen leren bij het
nieuwe thema.
Dan komt er ook altijd werk van kinderen te hangen en tot slot iets over de afsluiting. Bij dit
thema hadden we een boekenwinkel in de gang en hebben we zelf een boek geschreven. Alle
bladzijden van het boek hangen op de OGO-wand. Natuurlijk gaan we er nog een echt boek
van maken, dat op een speciale plek in de klas komt, zodat kinderen het steeds weer kunnen
pakken en lezen’.

Hier zie je de OGO-wand, die je in alle groepen op De Driestam terugvindt.
De beide leerkrachten vertellen dat zij dit schooljaar inzetten op het werken met scripts. Zij
zijn hiermee aan het oefenen en vinden daarbij de inbreng van de kinderen belangrijk.
Daarnaast vinden zij het werken met experts belangrijk middel om ouders betrokken te
krijgen. Zij weten heel precies waar de expertises van ouders liggen en nodigen hen dan ook
uit als dit interessant is binnen het thema waaraan gewerkt wordt.
We hebben een klein inkijkje gehad van een veelbelovende praktijk.
De deelnemers kunnen twee presentaties bijwonen en uiteraard ook met elkaar delen en leren
van elkaar. Wat een klasse in die klassen van De Driestam!
Hierna volgen workshops van medewerkers van De Activiteit met als onderwerpen: ‘Vragen
van kinderen’, ‘Zin in lezen in de groepen 3 en 4’ en ‘werken met spelscripts’. Ook hier weer
veel herkenning, maar ook nieuwe input en verrassingen.
3

Tot slot een mooie slotlezing van Lorien de Koning van De Activiteit over spel en onderzoek
in Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Hanny Theunissen, OGO-kartrekker van De Driestam,
sloot af met een interessant verrassingszakje over kaneel en thematiseren. Nog even napraten
met een glaasje en met een geweldig goed gevoel naar huis….
Op woensdag 10 oktober was er een vergelijkbare OGO-middag in basisschool De Korenaar
in Apeldoorn. Ook daar allereerst geweldige schoolpresentaties in de klassen, interessante
workshops voor onderbouw en bovenbouw door medewerkers van De Activiteit, een
slotlezing met als titel ‘van onderen naar boven bouwen’ en een verrassingspakket van
Gerlanda van de Vendel, OGO-kartrekker van De Korenaar.

Workshop ‘spelen met wat er al is…’
Wilt u samen met De Activiteit een OGO-middag organiseren? Dat kan!
Wat is nodig?
Eén OGO-school die gastschool wil zijn en leerkrachten die willen presenteren (van één of
enkele scholen).
Wat doet De Activiteit?
De Activiteit organiseert, verzorgt de administratie, denkt mee en ondersteunt in de
voorbereiding van de schoolpresentaties, zorgt voor gewenste input door het verzorgen van
workshops en slotlezing. Dit in afstemming en naar gelang de vraag.
Wilt u dit ook?
Bel Niko Fijma (06 13299370) of Bea Pompert (06 13299371).

4. Leesfeestpakket voor nationale voorleesdagen in januari
De Nationale Voorleesdagen komen er weer aan. Het voorleesontbijt is op 23 januari 2013.
De Activiteit maakt een leesfeestpakket bij het prentenboek dat centraal staat: ‘Nog 100
nachtjes slapen’ van Milja Praagman. Het pakket is voor peuterleidsters en
kinderopvangmedewerkers. In december is het pakket te bestellen, zodat er in januari mee
gewerkt kan worden. Houd onze website dus in de gaten!
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