Agenda

Berichten van de

·

· ALV van de OGO-Academie, met workshop: ‘Beter leren
door onderzoek’

Op woensdagmiddag 27 mei (vanaf 15.00 uur) vindt de
jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats op de
Julianaschool te Schagen. Voorafgaand aan deze vergadering nodigen we u uit voor een workshop ‘Beter leren door
onderzoek’ door Marjolein Dobber, onderzoeker Vrije Universiteit Amsterdam samen met Brigit Huitema, leerkracht
Julianaschool. Voor alle leden is deze workshop gratis toegankelijk. Na afloop van de workshop start de ALV. U kunt
zich via secretariaat@ogo-academie.nl aanmelden. Meer
informatie: www.ogo-academie.nl.

Berichten van De Activiteit,
landelijk centrum voor OGO
·

·

‘Kasperkratten’ te bestellen bij De Activiteit

Kasper en Flip, de twee karakters uit de prachtige boeken
van Lars Klinting kunnen werkelijk alles: fietsen repareren,
kleding maken, en nieuwe ontwerpen maken van alledaagse dingen. De boeken zijn niet alleen rijk aan mooie taal,
maar ook goed te gebruiken als rode draad in thema’s als:
de fietsenmaker, de timmerman, kleding/mode, uitvindingen en de tuin. Bij vijf titels zijn kratten beschikbaar. Kijk
op www.de-activiteit.nl om ze te bestellen.

Berichten uit het land

Aanbod schooljaar 2015-2016

Klaar voor de start?! Ons aanbod voor schooljaar 2015-2016
staat op onze site. Kijk voor ons volledige aanbod op: www.
de-activiteit.nl
·

Tweedaagse Winterschool

Op vrijdag 29 januari en zaterdag 30 januari 2016 organiseert De Activiteit een tweedaagse Winterschool. De
voorbereidingen zijn in volle gang. Reserveer de data vast
in je agenda en houd onze website in de gaten: www.deactiviteit.nl

Startblokken conferentie

Reserveer 25 november 2015 voor de Startblokken conferentie in Arnhem!
De Startblokkenconferentie is een mooie dag
met inspirerende ontmoetingen, verdieping
en uitdaging. Kijk voor
meer informatie op:
www.de-activiteit.nl
Professionele

·

Matchingsdag op de Vrije Universiteit in Amsterdam

Op 8 juni kunnen studenten die volgend jaar willen studeren aan de VU naar de Matchingsdag waarbij alle informatie
die van belang is voor de start van de opleiding wordt toegelicht. Inschrijven kan tot 31 mei 2015. Kijk op www.psy.vu.nl
voor meer informatie over deze dag en opleidingen.
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scholen

o.a
• Basiscursus Basisontwikkeling
• Netwerk groepen 3/4

Duurzame
onderwijsverbetering
o.a
• Werken met de
OGO-kwaliteitskaarten
• Directienetwerk

‘Iedereen is van de wereld
en de wereld is van iedereen’
Thé Lau
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www.tijdschriftzone.nl

Doorgaande
ontwikkellijnen
o.a
• Integrale kindcentra
• ‘Groene’ activiteiten

Uitdagend
onderwijs

o.a
• OGO en Wetenschap en Techniek
• Onderzoekend leren
in de bovenbouw

