
Agenda

Berichten van de

·	 OGO-collegetour	2016
De OGO-Academie organiseert in 2016 de OGO-
collegetour met de thema’s: moderne media & OGO, 
Wetenschap & techniek en schoolontwikkeling. We 
toeren door het land om colleges te geven over OGO. 
Dit jaar zijn we in Utrecht, Amsterdam en Ede. 
Aanmelden kan, ook gedurende de tour, via onze web-
site: www.ogo-academie.nl 

·	 Voor	in	je	agenda:	ALV	2016
Op 25 mei 2016 organiseert de OGO-Academie haar 
jaarlijkse ALV. Voorafgaand aan de ALV vindt een inhou-
delijke workshop plaats. Kijk op: www.ogo-academie.nl 

·	 OGO-jaaragenda
Op onze website staat de OGO-jaaragenda met alle  
activiteiten rondom OGO in schooljaar 2015-2016

Berichten van De Activiteit, 
landelijk	centrum	voor	OGO

·	 Vierde	Winterschool	in	Schagen	eind	januari	2016
Op vrijdag 29 januari en zaterdag 30 januari 2016 orga-
niseert De Activiteit voor de vierde keer de Winterschool 
in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam 
en de Julianaschool in Schagen. Er is een interessant 
programma rond het thema: ‘De veelzijdigheid van 
Ontwikkelingsgericht Onderwijs’. Kijk voor meer 
informatie, het hele programma en inschrijvingen:  
www.de-activiteit.nl 

·	 	Binnenkort	 verkrijgbaar	 in	 onze	 webshop	 de	
brochure:	‘	Werken	met	het	leerlingportfolio’	

De brochure is bedoeld voor scholen en leerkrachten die 
willen werken met het leerling-portfolio. Het biedt scho-
len en leerkrachten handvatten om zich te verdiepen in 
het portfolio en geeft een eerste aanzet om er mee te 
werken. Daarnaast kan deze brochure een start zijn voor 
gesprek en kan er een werkwijze ontwikkeld worden.
Houd onze webshop dus in de gaten: www.de-klopper.nl 

·	 	Webshop	De	Klopper
De Klopper is de webshop van De Activiteit, het lande-
lijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs in 
Alkmaar en´s-Hertogenbosch. De Activiteit ziet on-
derwijsontwikkeling als een belangrijke taak. In de 
afgelopen jaren heeft De Activiteit dan ook tal van interes-
sante producten uitgegeven. De uitgaven zijn geschreven 
door deskundigen en bevatten zowel theorie als praktijk. 
U kunt er in uw onderwijspraktijk dus vaak direct mee 
aan de slag.
Kijk op: www.de-klopper.nl

Berichten	uit	het	land
·	 	Informatieavond	 over	 de	 (pre)master	 Onderwijs	-

pedagogiek
Zaterdag 12 maart 2016 op de Vrije Universiteit in 
Amsterdam. Voor meer informatie en aanmelden kijk 
op: www.vu.nl

·	 	Nieuwe	brochure	Startblokken	van	Basisontwikkeling:	
Een	wereld	van	verschil

Deze brochure is het vierde kijk-, lees-, praat- en doe-
boek, bedoeld voor pedagogisch medewerkers die zich 
bewust zijn van de belangrijkste rol die ze spelen in de 
ontwikkeling van jonge kinderen en weten dat activi-
teiten met spelkarakter de beste 
kansen geven, ook als het om 
rekenen & wiskunde gaat. Te be-
stellen via: www.de-klopper.nl

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

‘Iedereen is van de wereld
 en de wereld is van iedereen’

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

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

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