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Complimenten voor 
het OGO-Bulletin!

Binnen het ASKO bestuur in Amsterdam hebben verschil-
lende OGO-scholen: De Achthoek, De Archipel, De Mijlpaal, 
De Pool en De Willibrord, hun krachten gebundeld en een 
eigen OGO-bulletin uitgebracht. Het bevat prachtige prak-
tijkverhalen voor en door leerkrachten van de verschillende 

scholen. De bedoeling is om elkaar te inspireren en dit is 
zeker gelukt. Erg mooi dat ook Hogeschool van Amsterdam 
studenten van de OGO-specialisatie een bijdrage hebben 
geleverd. We zijn benieuwd naar de tweede editie!

OGO BULLETIN

Samen weten, 

samen delen 
Leerkrachten in OGO scholen, de een 

verklaart ze voor gek, de ander denkt 

o leuk, dan kun je creatief doen.  

Met regelmaat hoor je uitspraken dat 

ontwikkelingsgericht onderwijs 

zwaar is voor leerkrachten. Daar ben 

ik ambivalent in, ja het is hard 

werken, maar je krijgt de kans om je 

eigen talenten en interesses in te 

zetten en dat geeft energie. Het wordt 

echt leuk als kinderen veel harder 

werken dan jij, als ze gaan 

organiseren, als ze op school komen 

met materiaal, verhalen en 

verrassingen. Een ding staat vast, 

ontwikkelingsgericht onderwijs biedt 

weinig kans tot verstoffen en 

versloffen. 

Er zijn veel mooie voorbeelden van 

ontwikkelingsgerichte 

onderwijspraktijken en dat gaat 

verder dan jouw klas, jouw bouw en 

jouw school. En het is ontzettend 

dichtbij! Om dit te delen en elkaar te 

inspireren hebben wij dit bulletin 

gemaakt, voor alle hard werkende, 

maffe, creatieve OGO leerkrachten en 

studenten. 

Melanie Geensen 

Ontwerp voor het schoolplein van de Pool

EEN BEZOEK WAARD: SPELEON. 

http://www.ipabo.nl/Onderzoekscentrum/

Speleon/ 

ALTIJD GRATIS	
	

                                           
                                                                             

                                           
                      

GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVE VAN OGO SCHOLEN DE POOL, DE ARCHIPEL, DE WILLIBRORD, DE 

ACHTHOEK EN DE OGO MINOR VAN DE HVA 

Rugzak opgeborgen, koffer in de 

berging, schooltas gevuld, klas in orde 

gemaakt, collega’s begroet, eerste 

vergadering gehad, overdracht gedaan, 

lessen voorbereid, naamkaartjes geprint, 

geknipt en gelamineerd, wachtwoord 

vergeten, nieuw wachtwoord 

aangevraagd, slecht geslapen, 

zenuwachtig geweest, de eerste 

schooldag kan beginnen. 

We wensen je een geweldig schooljaar 

toe! 

Alice, Huub, Ester, Taetske, Melanie

Het volldegige OGO-Bulletin is te 
downloaden in de Werkhoek op de website: 
www.tijdschriftzone.nl.
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