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‘ZIN IN LEZEN IS NIET LOS
VERKRIJGBAAR!’
Op 23 november 2016 organiseert
De Activiteit een conferentie over het
leesonderwijs in de onderbouw (groepen 1 t/m 4). De conferentie bestaat uit
2 workshops rondes en een lezing.
We starten om 15.00 uur en de locatie
zal in het midden van het land zijn.
Kijk voor meer informatie op:
www.de-activiteit.nl
‘SPELEN IS LEREN’ CONFERENTIE IN
SAMENWERKING MET VAN GORCUM
Op 12 april 2017 organiseren Van
Gorcum en De Activiteit een conferentie met als titel: ‘ Spelen is leren’.
De workshops en lezingen tijdens
deze conferentie zullen in het teken

staan van spelend en onderzoekend
leren. Tijdens deze dag zullen er twee
workshoprondes en lezingen verzorgd
worden. Bea Pompert gaat zorgen voor
een spetterende opening. Houd onze
website in de gaten voor de nadere
informatie die zal volgen.
KINDERBOEKENWEEK 2016
Het thema van de kinderboekenweek
2016 komt terug in acties op De
Activiteit. Zie hiervoor de website:
www.de-activiteit.nl. Het nieuwe
thema in KLASSENTEKSTEN zal ook
aansluiten bij de Kinderboekenweek.
Kijk voor meer informatie op
www.klassenteksten.nl.
OGO-CONFERENTIE ‘IN DE PAS,
UIT DE PAS’
De OGO-conferentie op woensdag
15 maart 2017 in de Reehorst te Ede,
biedt een programma met lezingen,
presentaties, workshops, het weten-

schapsplein en stands voor iedereen
die Ontwikkelingsgericht Onderwijs
een warm hart toedraagt.
Het volledige programma en de
aanmeldlink staat op onze website
www.ogo-academie.nl.
OGO-PRIJS 2017
Voor de tweejaarlijkse OGO prijs is
de Academie voor Ontwikkelings
gericht Onderwijs op zoek naar: een
trefzeker ontwerp voor een thema, spel
of onderzoek waaraan àlle kinderen
kunnen meedoen. Heb jezelf daar
mooie voorbeelden van of ken je
iemand die in haar of zijn onderwijs
alle kinderen raakt? Nomineer jouw
collega of jezelf voor de OGO-prijs 2017
en maak kans op het presenteren van
jouw thema in de OGO-masterclass
o.l.v. voorzitter Bea Pompert en gratis
toegang tot de OGO-conferentie 2017.
Nomineren kan tot 1 december 2016
via onze website: www.ogo-academie.nl

CULTUUR²

Basis voor cultuuronderwijs

Cultuur² geeft inzicht in wat cultuur
is, welke bouwstenen van cultuur
je kunt onderscheiden en hoe die
met elkaar samenhangen. Het biedt
een fundamenteel denkkader dat
cultuuronderwijs inzichtelijker en
avontuurlijker maakt. De (aankomende)
leraar krijgt handvatten aangereikt om
een visie te ontwikkelen en op school
passend cultuuronderwijs te maken.
Cultuur² bevat veel praktijkvoorbeelden
en opdrachten. Op het digitale platform
www.lerarencampus.nl is extra
materiaal te vinden.
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