
 De toekomst is aan ons!  
! 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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KORT

KUNST DICHTBIJ. KUNST DICHTERBIJ KINDEREN & ONDERWIJS
Wat is er nodig om een bezoek aan een museum goed te laten aansluiten 
bij wat er in de klas gebeurt? En hoe zorg je dat kinderen niet alleen leren 
over schilders en tijdperken, maar ook over kijken naar kunst en wat het met 
je doet? Stichting Taalvorming heeft in samenwerking met vijf musea en 
zes basisscholen een werkwijze met bijpassende werkvormen vanaf groep 3 
ontwikkeld, om kunst en onderwijs hand in hand te laten gaan. De brochure 
staat vol met praktijkvoorbeelden en activiteiten die vooraf, tijdens en na het 
museumbezoek gedaan kunnen worden. Voor meer informatie, kijk op de 
website: www.taalvorming.nl.

KIEZEN VOOR 
ONDERWIJS
Leerkrachten en hun leerlingen moeten 
ruimte krijgen om vanuit een brede pedago-
gische visie betekenisvol onderwijs te maken. 
Onderwijs dat mag afwijken van doodlopende 
wegen als strikte programma’s voor jonge 
kinderen. Goed onderwijs voor elk kind, 
gegeven door deskundige leerkrachten.

Vanuit De Activiteit is er in samenwerking 
met diverse partners in de regio’s, een ma-
nifest opgesteld om aandacht te vragen voor 
noodzakelijke verbeteringen in het basison-
derwijs. Je kunt deze petitie ondertekenen en 
meedoen aan allerlei acties die in de aanko-
mende periode georganiseerd gaan worden. 
Onderteken de petitie op: https://peti-
ties.nl/petitions/ruimte-voor-leerkrach-
ten-en-hun-leerlingen?locale=nl en kijk op 
de Facebookpagina ‘Partij kiezen voor het 
basisonderwijs.’
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