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APP-RECENSIE

STUDENTEN HEBBEN DE TOEKOMST
Een geslaagde tweede Studentenconferentie heeft plaatsgevonden op 6 januari
2016. Georganiseerd door het Netwerk Pabodocenten op de Katholieke Pabo
in Zwolle. De studenten namen deel aan lezingen en workshops waarbij er
verbinding wordt gemaakt tussen de theorie en praktijk van Ontwikkelingsgericht Onderwijs. De redactie hoopt dat dergelijke initiatieven ook door
anderen voortgezet zal worden om toekomstige leerkrachten te inspireren en
deze mogelijkheden te bieden.

ZOEK HET UIT!-APP
Het Klokhuis heeft een leuke app uitgebracht, die bij de 10-delige Klokhuis tvserie over wetenschap hoort. Ook heeft Klokhuis het bijpassende boek: ‘Zoek
het uit! uitgebracht. Een boek over onderzoek’ van Eddo Heinsman. Met de
app kun je met huis-, tuin en keukenspullen zelf experimenteren met
wetenschappelijke proefjes. Ieder onderzoek begint met het stellen
van een zogeheten ‘Sappige Vraag’, waarop niemand het antwoord nog
weet. Aan de hand van de experimenten wordt het antwoord uitgezocht. Leuk voor in je thema! (gratis, geschikt voor de Ipad en iOS 4.3+)
Op de website zijn nog meer boeken bij onderzoekend leren in de bovenbouw
te vinden.

‘WERKEN MET HET
LEERLINGPORTFOLIO’,
AUTEUR JITSKE BOSMA
Een aantal jaren heeft het onder
druk gestaan door de ‘meetcultuur’ in
het Nederlandse basisonderwijs. De
laatste tijd begint er echter weer meer
ruimte te komen voor het portfolio.
Deze hernieuwde belangstelling
vraagt ook om een herziene versie van
de OGO-brochure ‘Mijn Portfolio’ die
in 2002 is verschenen. Inmiddels is
er door de jaren heen nieuwe kennis
ontwikkeld en hebben meerdere
scholen ervaring opgedaan met het
werken met portfolio’s.
De brochure is bedoeld voor scholen
en leerkrachten die willen werken
met het leerling-portfolio. Het biedt
scholen 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.
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‘STARTBLOKKEN EN
BASISONTWIKKELING: EEN WERELD
VAN VERSCHIL’, AUTEURS BEA
POMPERT EN ISABELLE VINGERHOETS
Verschillen tussen kinderen in de
groep zijn er nu eenmaal. Dat is een
gegeven! In Startblokken en Basisontwikkeling nemen alle kinderen deel
aan de activiteiten in de groep. In
dit boekje worden hiervoor ideeën
gegeven. Praktijkverhalen en foto’s
illustreren wat wij op het oog hebben.
Dit boekje is bedoeld voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten,
peuter- en voorschoolleidsters, startblokkentrainers en jonge kindspecialisten. Het boekje nodigt uit de theorie te lezen en de praktijkverhalen
te bespreken. Tevens worden ideeën
gegeven om zelf aan de slag te gaan
in je eigen groep.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
OGO-ACADEMIE
Op 25 mei 2016 organiseert de OGOAcademie haar jaarlijkse ALV. Voorafgaand aan de ALV vindt een inhoudelijke workshop plaats onder leiding
van Bea Pompert. De workshop is
van 15.00-16.00 uur. Aansluitend
vindt de ALV plaats van 16.00-18.00
uur op basisschool de Korenaar te
Apeldoorn.
Kijk voor meer informatie:
www.ogo-academie.nl.
NIEUW EN OUD
Er is een nieuwe Wereldwinkel op basisschool De Ackerweide in Pijnacker
geopend! De kinderen zijn er zelfs
mee op het Jeugdjournaal (aflevering:
20 januari 2016) geweest, doordat
de leerlingen zelf contact hebben
opgenomen. De Wereldwinkel van de
Julianaschool in Schagen bestaat dit
jaar 20 jaar en ook dat is gevierd.

LEESTIP:
VOORSTEL VAN HET PLATFORM 2032 EN REACTIE VAN GERT BIESTA
3 februari 2016 - “Het heeft de discussie
zeker verder verdiept en aangescherpt.”
Gert Biesta is positief over het eindadvies van Platform Onderwijs 2032, maar

‘Lieve Stine, weet jij het?’
Stine Jensen
isbn: 978 902 062 107 5
prijs €14,95
leeftijd Vanaf 10 jaar
titel

schrijver

de discussie is nog niet af. De opdracht
en visie vanuit OCW over toekomstige
curricula zijn namelijk heel smal en te
beperkt, stelt hij.

LIEVE STINE, WEET JIJ HET?
Een must voor in de boekenkast op
school. Stine Jensen heeft een laagdrempelig filosofisch boek geschreven voor
kinderen waarbij ze antwoorden geeft
op ingewikkelde zaken uit het dagelijks
leven: ‘Waarom mag je het niet gewoon
zeggen als je een cadeau spuuglelijk
vindt? Waarin post je superblije foto’s
online als je helemaal niet zo’n leuke
avond hebt gehad? Hoe weet je bij welk
groepje je hoort als je naar de middelbare school gaat? Wat zegt jouw kledingstijl
over jou? Moet je altijd naar je ouders
luisteren? En waar is je oma eigenlijk nu
zij is overleden?’
Stine Jensen combineert oude wijsheden
met het leven van nu en geeft duidelijke
antwoorden op de vragen van kinderen.
Een aanrader om gesprekken los te
maken in de klas! Haar volgende boek
‘Alles wat ik voel - Het grote emotieboek’
verschijnt 16 augustus.

Het voorstel van platform2032 is te vinden op www.onsonderwijs2032.nl en de
reactie van Gert Biesta leest u op www.
scienceguide.nl/201602/een-curriculumis-nog-geen-visie.aspx.

TIP

KIDZREPORTERZ, EEN NIEUWS
PLATFORM VOOR EN DOOR KINDEREN
Kidzreporterz biedt een educatief
platform, waarin kinderen de verbinders zijn tussen de school en de rest
van de wereld. Ze treden op als actuele
platformbestormers, on- en offline.
Kinderen kunnen een gepersonaliseerde
website bijhouden waarop het Kidzreporterzteam alle wetenswaardigheden
op publiceert. Daarnaast word je via de
Kidzreporterz website gelinked aan andere scholen in het land. Kijk voor meer
informatie op: www.kidzreporterz.nl.

De ttoekomst
ons!
De
oek om s t iiss aaan
a n on
s!
! OGO-kartrekker/beeldcoach
OGO-kartrekker/beeldcoach
! Directienetwerk
! Basisontwikkeling voor de onderbouw
! Basiscursus Ontwikkelingsgericht Onderwijs in de bovenbouw
! Netwerk groepen 3/4
! Netwerk ‘Onderzoekend leren in de bovenbouw’
Kijk voor ons volledige aanbod op: www.de-activiteit.nl
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MEDIAGEBRUIK IN DE KLAS,
WOENSDAG 11 MEI 2016 VAN
15:30-17:00
LOCATIE: Basisschool De Kleine
Reus, Nieuwe Looiersstraat 9 in
Amsterdam.
Door de komst van tablets zijn juist
voor jonge kinderen de nieuwe,
digitale media aantrekkelijker
geworden. Wat doen jonge kinderen
precies met digitale media? Welke
percepties hebben zij? Welke invloed
oefenen andere gezinsleden daarop
uit? En welke andere invloeden buiten het gezin spelen een rol, zoals
de school? Tijdens de collegetour zal
Claudia over de uitkomsten van dit

onderzoek vertellen. Daarbij zal ze
mede ingaan op de vraag hoe scholen gebruik kunnen maken van en
voort kunnen bouwen op het buitenschoolse mediagebruik van kinderen
(‘funds of knowledge’). Gegeven
door: Claudia van Kruistum, Vrije
Universiteit Amsterdam en Marte
van Vliet, leerkracht De Kleine Reus.
OGO-COLLEGETOUR 2016
De OGO-collegetour 2016 is gestart,
er zijn nog twee colleges te volgen:
Schoolontwikkeling en Mediagebruik. Reis je met ons mee? Aanmelden kan, ook gedurende de tour, via
de website: www.ogo-academie.nl

MEET UP OGO IN 2032
Met circa 20 onderwijsprofessionals
(leerkrachten, nascholers, schooldirecteuren, pabo-docenten en wetenschappers) is er nagedacht over goed
onderwijs voor nu en de toekomst. De
conclusie van deze boeiende avond was
dat de kern van goed, toekomstbestendig (Ontwikkelingsgericht) onderwijs
is dat er een mooie balans moet zijn
tussen aandacht voor persoonsvorming, maatschappelijke vorming en
kennis voor leren en werk. Hierbij is
interactie de kern, tussen leerlingen,
leerkrachten, ouders en het schoolteam. Op die manier kunnen kinderen zich ontwikkelen tot volwaardige
deelnemers aan de cultuur, passend bij
hun talenten en interesses en met aandacht voor anderen en de wereld om
zich heen. Kijk op www.de-activiteit.nl
voor het volledige verslag.

Verschenen bij Uitgeverij Van Gorcum
Vakken en vorming in onderzoek
Ontwikkelingsgericht Onderwijs in de bovenbouw
Lorien de Koning
Wat is er mooier dan leren vanuit eigen vragen?
Veel bovenbouwleerkrachten nemen dit graag als
uitgangspunt voor de leerlingen. Maar hoe organiseer je dit, hoe voldoe je aan de kerndoelen en wat
vraagt het van jou als leerkracht?

€ 28,50
2013 | 160 p. | 1e druk
ISBN 978 90 232 5101 9

In dit basisboek geven we een handvatten aan
leerkrachten die hun onderwijs samen met leerlingen willen opbouwen. Uitgangspunt is daarbij het
inrichten van rijke onderzoeksactiviteiten die als
context dienen voor leren en ontwikkelen.
De vakken staan niet apart. We zetten in op de bereidheid van leerlingen om vragen te stellen over
de wereld, actuele kwesties en ervaringen.

Meer informatie of online bestellen:
www.vangorcum.nl of bel o592 37 95 56

In de onderzoeksactiviteiten die leerlingen ondernemen is aandacht voor vakinhouden in combinatie met vragen van de groep en kwesties uit de
echte wereld.
In dit boek staan theoretische onderbouwingen en
ook praktische voorbeelden die de uitvoerbaarheid van de onderzoeksactiviteiten vergroten en
leiden tot de gewenste leeropbrengsten.
Vakken en vorming in onderzoek is een boek voor
alle leerkrachten in de bovenbouw die willen ontwikkelen en innoveren. Het boek is ook geschikt
voor studenten van pabo en pedagogiek.
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