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ONZE REIS BEGINT: STAP IN EN GA AAN DE SLAG MET HET
PORTFOLIO
De auteur van de brochure Werken met het leerlingportfolio,
Jitske Bosma, heeft samen met Tonny Bruin een training ontworpen voor initiatiefnemers binnen de school,
schoolbegeleiders en besturen die het portfolio structureel
willen invoeren. De ondersteuning is praktisch van aard
en zal worden vormgegeven vanuit een cyclus van drie activiteiten: Van ontwerpen naar uitvoeren – van uitvoeren
en reflecteren naar bijstellen – van bijstellen en wederom
uitvoeren naar evalueren en een stand van zaken maken.
Geïnteresseerd in deze praktische ondersteuning? Kijk
dan voor meer informatie en inschrijvingen op onze site:
www.de-activiteit.nl.

OGO-CONFERENTIE WOENSDAG 15 MAART 2017 IN DE
REEHORST TE EDE.
‘In de pas, uit de pas. Over passend onderwijs en omgaan
met verschillen in OGO.’
De OGO-conferentie biedt een programma met lezingen,
presentaties, workshops, het wetenschapsplein en stands
voor iedereen die Ontwikkelingsgericht Onderwijs een
warm hart toedraagt. Startblokken, peuters en kleuters,
Basisontwikkeling groepen 3 en 4, bovenbouw groepen
5-8, directie/management, pabo-docenten/begeleiders zijn
van harte welkom. Het volledige programma en de aanmeldlink staat op onze website www.ogo-academie.nl.
KLEUTERGEWIJS IN BRUSSEL
Een ontmoetingsdag op 7 juni 2016 van Kleutergewijs in
Brussel, Kleutergewijs is een blog over onderzoek doen en
innovatie in kleuteronderwijs. Voor meer informatie over
het programma en inschrijving, kijk op de website:
www.kleutergewijs.wordpress.com.

Handelingsgericht Observeren,
Registreren en Evalueren van
Basisontwikkeling
HOREB is een online handelingsgericht kwaliteitssysteem waarmee
u invulling kunt geven aan Startblokken in de kinderopvang, Basisontwikkeling in de onderbouw en Ontwikkelingsgericht Onderwijs in
de bovenbouw van de basisschool. HOREB bevat de aanwijzingen
en instrumenten waarmee pedagogisch medewerkers, leidsters en
leerkrachten ontwikkelingsgericht kunnen werken met kinderen vanaf
de babyperiode tot en met einde basisonderwijs.
HOREB is volledig digitaal en eenvoudig toepasbaar. Elke gebruiker
krijgt een eigen account waarmee u direct kunt inloggen in de gegevens van uw eigen groep kinderen en de ontwikkeling van de kinderen
bijhoudt. De beheerder op uw school kan eenvoudig een groep aanmaken, kinderen toevoegen en verwijderen.

MEER INFORMATIE: WWW.HOREB-PO.NL
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