
DE VOLGENDE BLADZIJDE
Deel 2 van de prachtige film ‘Hebben we 
al samen gelezen’ is klaar. ‘De volgende 
bladzijde’ laat zien hoe leerkracht Marie-
Louise van Ruyten van De Gelderland-
school in Den Haag en haar groep wer-
ken en spelen in de laatste themaperiode. 
Zij gaan bijna naar groep 4. Wat hebben 
ze veel geleerd en wat leren ze elke dag 
nog meer. Over muziekinstrumenten bij-
voorbeeld als zij de muziekheks spelen. 
En natuurlijk ook over taal en lezen, als ze 
lezen en schrijven over muziekinstrumen-

ten uit alle landen van de wereld. Wisten 
jullie wat een rababa is? Yassin vertelt er 
over in de film en zijn moeder ook. Zij 
vertelt hoe verbaasd én blij ze was toen 
zij erachter kwam dat Yassin helemaal 
zelf een tekst schreef over zijn rababa.

De film duurt 24 minuten en laat zien hoe 
de leerkracht de leesontwikkeling in beeld 
brengt en haar leerlingen gegevens deelt 
met haar collega in groep 4. Zes kinderen 
worden door Marie-Louise geïnterviewd 

over hun ideeën over de thema’s en hun 
eigen leren daarin. Er komen drie moe-
ders aan het woord. Zij vertellen over hun 
kind in deze klas. En let wel, er is niets 
‘gescript’ aan hun verhalen. Zij vertellen 
recht uit hun hart en hoofd. De film is na-
tuurlijk een deel 2. Niet ‘los’ gaan kijken 
als je deel 1 nog niet gezien hebt. Houd 
de website van de OGO-Academie in de 
gaten. Zodra de bijbehorende tekst klaar 
is, komt de film beschikbaar.

Op 10 januari 2019 in Utrecht start 
de cursus ‘OGO Kartrekker’ voor MT, 
intern begeleiders en bouwcoaches. 
Kijk op www.de-activiteit.nl voor meer 
informatie en inschrijven. 

De Basiscursus Basisontwikkeling voor 
de onderbouw start op 16 januari 2019 
in Alkmaar. 
Dit is een cursus speciaal voor iedereen 
die vanuit spel in de groepen 1 tot en 
met 4 hun onderwijs willen vormgeven. 
Kijk op www.de-activiteit.nl voor meer 
informatie en inschrijven. 

De Basiscursus Ontwikkelingsgericht 
Onderwijs in de onder- en bovenbouw 
start op 11 januari 2019 in Enschede. 
Dit is een cursus voor onder- en boven-
bouwleerkrachten die ontwikkelingsge-
richt werken. Kijk voor meer informatie 
en inschrijving op www.de-activiteit.nl  

OGO-Conferentie op 20 maart 2019 
‘Net echt!’ in Ede.  
Zie voor programma http://www.
ogo-academie.nl/ en kom naar deze 
inspirerende dag 
Voor iedereen die meer spel, onder-
zoek én echte wereld in de klas of 
groep voor ogen heeft. 

NOT lezing door Bea Pompert op 
woensdag 23 januari 2019 van 10.30 - 
11.15 uur en op zaterdag 26 januari 2019 
van 10.30 - 11.15 uur  
Onderwerp: ‘Thema’s in je klas: rijke 
bronnen voor spel en onderzoek’ 
Zie voor programma https://not.expo-
route.com/programma.

Filmavonden: ‘De volgende bladzijde’
Er is een tweede film verschenen over 
het leesonderwijs in groep 3 op de 
Gelderlandschool als vervolg op ‘Heb-
ben we vandaag al gelezen’. Ook deze 
film is prachtig. Niet alleen zien wij 
Marie-Louise van Ruiten in het laatste 
thema ‘De muziekheksen’ aan het werk 
in haar groep  3, er komen ook 
ouders en kinderen aan het woord. Zij 
vertellen over hun ideeën en ervaringen 
met deze leesaanpak. De filmavonden 
worden door het hele land georgani-
seerd. Houd de website van De Activi-
teit en de OGO Academie hiervoor in 
de gaten.
 
In Alkmaar is er al een avond gepland 
op De Activiteit op 7 februari 2019 van 
19.00 – 21.00 uur. Deze avond zijn Inge 
Haarsma en Bea Pompert aanwezig.
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