
 
 

 
 
 
 

 
 

Activiteitmail november 2022 
Jaargang 19 nr. 2 

 
 
Voor u ligt de Activiteitmail. De Activiteitmail is een actuele nieuwsbrief van De Activiteit, het Landelijk 
Centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Met deze nieuwsbrief informeren wij u 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 in uw eigen mailbox ontvangen door een e-mail te sturen 
naar info@de-activiteit.nl.  
 
 
In deze Activiteitmail: 
 
 

              
In de praktijk 

 
- Aan het werk in de klas 
- Zin in Kerst  
- Basiscursus Zin in Lezen groep 1 t/m 8 
- De Stoftovenaars 
 
 

Zin in lezen 
 

- Leestips midden- en bovenbouw 
- Boekentips Sint 
- Leestips leerkrachten 

 
 

 
Wat gaat komen 

 
- Klassenteksten  
- Cursus OGO Specialist in januari 2023 
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In de praktijk 

 

Onze nascholing 

 
In onze nascholingsactiviteiten werken wij steeds heel precies met de vragen van scholen en 
leerkrachten. Onderzoek doen om verder te komen is van belang en natuurlijk maken wij daar gebruik 
van. Wat werkt in onderzoek is echter dikwijls ontoereikend om in de praktijk tot echte verbeteringen 
te komen. In onze nascholingsactiviteiten kijken we samen met de professionals naar wat er voor hen 
en hun leerlingen werkt. Op welke wijze en voor wie en in welke activiteiten precies zijn daarbij 
richtinggevende vragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nascholing moet in de eerste plaats zinvol zijn voor de leerkracht. Daarom gaan wij ook altijd de 
groepen in om samen de specifieke leervraag van deze leerkracht vorm en inhoud te geven. 
 
Zo laten collega’s [Levineke van der Meer en Hermien de Waard in een artikel in MeerTaal (sept.2022, 
jrg.10) zien wat onderzoek dat door de VU is uitgevoerd onder de titel “Spel met Oog voor Dialoog”  
kan betekenen voor de praktijk van professionals in kinderopvang en kleutergroepen. 
 
 
Nieuw! ‘Leren in en over de wereld’ 
 
Lorien de Koning heeft samen met Tonny Bruin en Bea Pompert een 
nieuw boek voor bovenbouw leerkrachten geschreven. Zij maken 
duidelijk om welke praktijken het kan gaan bij een aanpak vanuit 
spel en onderzoek in actuele sociaal-culturele praktijken. 
“Leren in en over de wereld” geeft voorbeelden uit 17 verschillende 
scholen over tal van thema’s en interessante onderwerpen 
waarmee de leerlingen in de groepen 5/8 aan de slag gaan. 
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(Voorbeeld uit het boek “Leren in en over de wereld”, pagina 15) 

 
 
Het gaat dus om samenwerken en verbinden van theorie en onderzoek op een wijze die aansluit bij de 
persoonlijke ontwikkeling van leerkracht en teams. Daar wordt iedereen blij én beter van. Op onze 
vernieuwde website lees je meer over onze nascholingsactiviteiten, trainingen en cursusaanbod. 
 
 
 
 
Zin in kerst 
 
“Zin in kerst” is een boek met 10 korte verhalen die in november/december gelezen 
kunnen worden door startende lezers. 
 
De verhalen gaan over het versieren van de kerstboom, feestkleding, kerst vieren op 
school en thuis, kerstkaarten versturen, de kerststal en oliebollen bakken met oud 
en nieuw. De verhalen samen lezen is op zichzelf al heel leuk. Verbinden aan eigen 
ervaringen, verhalen en tekeningen kan zorgen voor diepere bekentenissen en 
nieuwe kennis. Bij elk verhaal is een illustratie om van te genieten. De kleine 
verhalen spelen zich thuis af, op school en in de kerk. Locaties die goed op een 
verteltafel passen. Als playmobil figuren en wereldspelmateriaal wordt toegevoegd, kunnen de 
leerlingen de verhalen uit het boek en hun eigen kerstverhalen spelen. Maak een combinatie van 
voorlezen, samen lezen, eigen verhalen vertellen, tekeningen en decors maken en regisserend spel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij hebben een gezondheidscentrum 

In groep 6-7 wordt na de jaarwisseling over ‘goede voornemens’ gepraat. Kinderen vertellen over gezonder 

eten, meer bewegen, op tijd naar bed gaan. Er komt heel wat los en er komt ook zicht op kwesties, zoals het 

hoge aantal schermuren van veel kinderen. Leerkracht Dorien stelt voor een 0-metingonderzoek te doen om 

hun fitheid en gezondheid in beeld te krijgen. De groep bedenkt negen verschillende sportieve en 

bewegingsactiviteiten, waarmee zij denken dat in beeld te krijgen. Dit onderzoek levert veel op aan 

bewustwording en nieuwgierigheid om meer te gaan weten over gezonder leven. 

De groep besluit een gezondheidscentrum in te richten waarin verschillende deskundigen werken: een 

diëtiste, een bewegingswetenschapper, een slaapcoach, een arts, een huidtherapeut en een psycholoog. De 

leerlingen gaan deze rollen vervullen. Daarvoor hebben zij uiteraard heel wat uit te zoeken. De leerkracht 

sluit aan bij de activiteiten van de leerlingen; de ene keer vervult de leerkracht de rol van ‘informant’ en helpt 

zij de kinderen verder het onderwerp te verdiepen. Een ander moment is het nodig dat de leerkracht de rol 

van ‘criticus’ vervult en vanuit die rol aangeeft wat leerlingen nog preciezer moeten uitzoeken 
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(Voorbeeld uit het boek “Lezen en schrijven doe je samen”, pagina 4) 

 
(Voorbeeld uit het boek “Lezen en schrijven doe je samen”, pagina 134.) 
De verteltafel 
 
De verteltafel is een door leerlingen ingerichte kleine spelsituatie bij een prentenboek of 
verhalenboek. De bedoeling is dat kinderen het verhaal tot leven brengen door het te spelen met 
kleine materialen. Het opbouwen van de spelsituatie zorgt er al voor dat de tekst goed gelezen én goed 
begrepen moet worden. Vragen als: "Op welke plaatsen en in welke volgorde spelen de situaties en 
gebeurtenissen zich af?", "Welke personen spelen een rol in het verhaal en hoe zijn de relaties tussen 
hen?" en "Welke plot, wending en slot herken je?" moeten beantwoord worden. Door de spelsituatie 
met elkaar op te bouwen, construeren de kinderen hun verhaalbegrip en raken ze gemotiveerd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regisserend spel 

Regisserend spel is een vorm van verhalend rollenspel met klein materiaal. De kinderen spelen een 

verhaal uit met speelgoed en wereldspelmateriaal. De rollen worden ingevuld met 

persoonskenmerken, onderlinge betrekkingen tussen de figuren, verhaallijnen en gebeurtenissen 

worden door de kinderen bedacht en uitgespeeld. De spelers laten zien dat ze de speelgoedfiguren 

eigen ideeën en gedachten kunnen toebedelen. Ze zijn in staat in het spel onderscheid te maken 

tussen de eigen gedachten en die van de figuren in het spel.  

Al deze spelvormen zijn betekenisvolle contexten voor geletterde leerprocessen van jonge 

kinderen. Ze experimenteren met narrativiteit, gebruiken teksten en verhalen, produceren 

functionele schrijfsels en reflecteren in taal op hun spelhandelingen (Van Oers, 1999). 

Aanbieding “Zin in kerst” 
 
Doe meer met “Zin in kerst”, het boek is via de website van De Activiteit te bestellen. 
Normaal gesproken is het boek € 9,95 maar nu voor 3 boekjes € 14,95 (op=op) 

https://www.de-activiteit.nl/winkel/zin-in-kerst/
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Basiscursus Zin in Lezen groep 1 t/m 8 
 
 
Op 23 november a.s. start o.l.v. Bea Pompert in Utrecht de ZiL-cursus voor leerkrachten van kleuters 
tot bovenbouw leerlingen. 
 
Je kunt je nog aanmelden via de website! 
 
Dit ga je leren 
 
Betekenisvolle lees- en schrijfactiviteiten ontwerpen en uitvoeren met je groep: inzetten van het 
driefasenmodel: wat doe je voor – tijdens en na het lezen? 
Schrijven en lezen aan elkaar verbinden. 
Leesmotivatie, begrip, techniek en woordenschat verbonden houden bij leesactiviteiten. Inzetten van 
het vierveldenmodel voor ontwerpen, begeleiden en observeren. 
Een rijke leesomgeving creëren voor jouw groep. 
 
Zo gaan we te werk 
 
In de bijeenkomsten illustreren we met voorbeelden uit de praktijk hoe ZiL in onder-midden- en 
bovenbouw eruitziet. We herkennen de bouwstenen en oefenen ermee. Na de bijeenkomst ga je die 
in je eigen praktijk uitvoeren en reflecteren we in de volgende bijeenkomst op elkaars ervaringen. Deze 
cyclus herhalen we in elke bijeenkomst. 
 
Locatie en tijden 
 
8 woensdagen van 16.00 – 18.30 uur (inclusief koffie, thee) – Locatie: Utrecht 
 
23 november 2022 
11 januari 2023 
8 februari 2023 
15 maart 2023 
12 april 2023 
24 mei 2023 
7 juni 2023 
13 september 2023 

 
Docent: Bea Pompert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.de-activiteit.nl/cursussen/basiscursus-zin-in-lezen-in-groep-1-t-m-8/
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We hebben een naaiatelier: De Stoftovernaars 
 
In groep 7-8 van leerkracht Marjolein ten Cate is er een heus naaiatelier operationeel. Een te gekke 
scp die het hele jaar door zorgt voor betekenisvolle leeractiviteiten. Ook is er een boekje met teksten 
van verschillende auteurs die hun licht laten schijnen over ‘De Stoftovernaars’. 
 
Inhoud van het boek: 

• Het naaiatelier in de praktijd – Marjolein ten Cate 

• Leren en jezelf ontwikkelen binnen het naaiatelier – Lorien de Koning 

• ‘De Stoftovenaars’ maken friemelkleden – Bea Pompert 

• Onderzoek doet ertoe bij ‘De Stoftovenaars’ – Marjolein Dobber 

• Kennis in je handen – Fiona Whelan 

• Theorie bij het naaiatelier. Praktijken als leercontext – Bert van Oers 
 
Praktijk en theorie gaan hand in hand in deze uitgave, die voor leerkrachten, studenten en hun 
docenten en begeleiders een must read is! Ook is er een film van gemaakt welke via de brochure, waar 
een QR code instaat, te bekijken is. In combinatie met de film kunnen pabodocenten een mooi OGO-
curriculumonderdeel ontwerpen. Natuurlijk zijn film en boek ook uitstekend in te zetten in de 
nascholing. 
 
Deze uitgave is bekostigd door schoolbestuur SURPLUS en gratis bij De Activiteit te bestellen (in 
beperkte oplage), er worden alleen verzend- en administratiekosten (€ 7,50) in rekening gebracht. Er 
kan een mail gestuurd worden naar: info@de-activiteit.nl met de gegevens waar het boekje naartoe 
moet worden gestuurd en naar welk e-mailadres de factuur (voor de verzendkosten). 
 
In de periode die eraan komt is een naaiatelier in je groep heel goed te verbinden aan actuele thema’s. 
denk aan Sint-cadeautjes maken of cadeau tassen. De kerstboom in de klas versieren met kerstspullen 
van restjes stof, lintjes, knopen, zodat je boom echt duurzaam is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:info@de-activiteit.nl
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Zin in Lezen 
 
Leestips voor midden/bovenbouw 
 
Misjka – Edward van de Vendel en Anoush Elman. Illustraties Annet Schaap 

 
Roya en haar familie; ouders en broers vluchten uit Afghanistan. “Toen ik drie 
was zijn we op reis gegaan. Papa had meisjes lesgegeven en dat mocht niet. 
Hij had ook vrije gedachten en die mochten ook niet”. Als de familie eindelijk 
een huis krijgt in Nederland, zijn ze heel blij. Er ontbreekt echten een huisdier. 
Zo komt Misjka; een lief wit dwergkonijntje in huis. Iedereen is dol op hem. 
Alle gezinsleden bouwen een band op met Misjka en vertellen hem verhalen 
over de vlucht die ze niet aan elkaar kunnen vertellen.  
Dan op een dag is Misjka ontsnapt ….. 
 
Een prachtig en ontroerend verhaal, invoelbaar geschreven, zonder valse 
sentimenten. 
 
 
 

De prins en de naaister van Jen Wang 
(tip van Tonny) 
 
In mijn boekclubactiviteiten met een groepje kinderen uit een groep 6 
raakte Amy in de ban van dit boek. Ik had het gekozen omdat zij in een 
leesgesprek met mij aangaf de AVI boeken voor haar niveau saai te vinden 
maar ook geen boeken aandurfde met te veel tekst. Ik ben op zoek gegaan 
in de wereld van de ‘graphic novels’. En deze pikte zij eruit! Ze heeft het 
zelfs aangeschaft om het te kunnen herlezen. Zo’n prachtig boek waarin 
de naaister haar nek uitsteekt voor de prins! Als je dat durft ben je wel 
heel bijzonder! Aldus Amy. 
 
 

 
 
 
Het huttenboek voor jonge klussers – Susanne Roos 
 
Een musthave voor doeners en lezers. Een schitterend vormgegeven boek over 
de vele kanten van bouwen en klussen. Verschillende soorten hutten worden 
beschreven en in beeld gebracht door werkbeschrijvingen en mooie foto’s maar 
dat niet alleen. Alle gereedschap en technieken komen aan bod. Denk daarbij aan 
een hoofdstuk over verschillende soorten touw en handige knopen om 
verbindingen te maken en informatie over zagen, boormachines, messen en 
schroevendraaiers. Recepten voor heksensoep en tips over wondverzorging 
ontbreken niet. 

 
In de klas is dit boek ook een aanrader omdat het verschillende tekstgenres 
verenigt en leerlingen daarmee kenmerken van genres goed kunnen herkennen 
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De natuur in – Joeri Cortens 
 

De auteur is educatief medewerker van Natuurpunt en schrijft een 
‘pil’ van een boek over natuurontdekkingen een jaar rond. Voor elke 
maand een lijst ideeën en mooie verhalen. In november 
bijvoorbeeld neemt hij ons mee naar de Wadden en lezen wij over 
wadvogels, zeehonden, kwallen en de strand- en duinbegroeiing. 
Ook leren we het verschil tussen kwelder en schor kennen en spelen 
het konijnkeutelspel. 

 
Dit fraaie boek gaat het hele jaar mee! 
 
 
 
 
Over Sint lezen in groep 3! 
 
 
 
Kom van dat dak - Rindert Kromhout / hoofdillustrator: Silvie Buenen 
 
Avi 3 boekje 

 
Mooi verhaal met een spannende plot 
 
 

 
 

Als Sint dat ziet …..  Bette Westera 
 

Goed geschreven versjes (M3) met mooie, inspirerende illustraties  
    van Ann de Bode.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pietje Pim helpt de Sint – Marianne Witte (E3) 
 
Boot 11 belandt in een storm. Komt de boot wel op tijd. Pietje Pim gaat 
helpen….hoe zal dat gaan. 
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Leestip voor leerkrachten 
(Tip van Tonny) 
 
Landlijnen van Raynor Winn 
 
Dit boek staat op mijn lijstje voor de komende vakantieperiodes 
om zelf te lezen.  
 
Deze schrijfster kan prachtig schrijven over lange 
wandeltochten die zij met haar man maakte en wat haar op die 
tochten allemaal beroert…ik ken haar al van een eerdere roman 
genaamd ‘Het zoutpad’. Soms raak je in de ban van hoe iemand 
schrijft en denk je bij een volgende roman: ‘Die wil ik ook lezen!’.  
In ‘Landlijnen’ doet ze verslag van de zwaarste wandeltocht die 
zij tot nu toe ondernam. In de Schotse Hooglanden. Onderweg 
vraagt ze zich van alles af: Hoe wij ons tot elkaar verhouden en 
tot land, de breuklijnen tussen de verschillende naties lijken 
steeds groter te worden. Hebben we nog genoeg gezamenlijks 
om behoud van de aarde en natuur voorrang te kunnen geven?  
Ik hoop dat ik het gevoel ga krijgen dat er kansen zijn op herstel 
van gezamenlijkheid. 

 
 
 
 

 
 
 
Jij krijgt van mij een wit paard cadeau – Amalia de Tena  
(Tip van Bea) 
 

 
Dit boek speelt zich af in Spanje. Franco is aan de macht, het is 
zeker geen fijne tijd. Hoofdpersoon is Ana, die met haar vader, 
moeder en zusje een gezin vormt. We maken mee hoe de familie 
emotioneel en financieel achteruitgaat. Het bijzondere van deze 
prachtige roman is dat de auteur het meisje Ana en haar relaties 
met haar familieleden onder bijzondere omstandigheden 
volstrekt invoelbaar maakt. Als lezer voel en ervaar je mee en 
begrijp je dat mensen van elkaar kunnen blijven houden ondanks 
verdriet en ellende. 
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Wat gaat komen 
 
 
Klassenteksten  

 
Steeds meer schoolteams laten hun bronnenonderzoek en lezen met begrip aansluiten bij de thema’s 
in de klas. Vragen van leerlingen over interessante onderwerpen dagen uit tot verdiept lezen. Dat 
lukt goed als er wat te kiezen valt voor kinderen. Om als leerkracht vlot te beschikken over passende 
teksten is ‘Klassenteksten’ een handzame bron. 
 
In het nieuwe jaar wordt ‘Klassenteksten’ uitgebreid met twee nieuwe thema’s. Het thema ‘Gi Ga 
Groen is in de periode van de Kinderboekenweek 2022 verschenen. Andere thema’s die beschikbaar 
zijn: Waterverhalen; Worden wat je wil; Naar buiten; en toen? Over Dino’s, Romeinse opgravingen 
en je eigen geschiedenis. Dit is slechts een kleine greep uit het totale aanbod. Er zijn teksten voor de 
onderbouw, midden- en bovenbouw. 
 
Voor een klein bedrag vind je meer dan 20 thema’s met verschillende teksten, boeksuggesties en 
filmpjes. Kijk op www.klassenteksten.nl en word abonnee.  
 

 
In januari 2023 is er weer een nieuw thema ….. De fietsenwerkplaats 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tekstenbank.klassenteksten.nl/
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Wat gaat er komen 

 
Cursus OGO specialist iets voor jou? 

 
Op 12 januari 2023 start een nieuwe groep cursisten die in hun scholen meedenken en meedoen in 
het versterken van het OGO-concept. Tijdens deze cursus leer je in de periode tot de zomervakantie 
hoe je samen met je collega’s een ontwikkelplan maakt. Na de zomervakantie ga je dit plan uitvoeren 
waarbij we in de cursus cursisten ondersteunen in hoe je zo’n verbetertraject uitvoert.  
Tevens je kans om te sparren met collega’s van andere scholen! 
 
Nieuwsgierig? Klik deze link aan en geef je op wanneer je interesse hebt in deze cursus. 

 
 

Samen OGO-kwaliteit versterken in je school? Dat kan! 
 
 

https://www.de-activiteit.nl/cursussen/ogo-specialist/

