
 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 

 

 De toek om s t  i s  a a n  on s !  
 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 

 

KORT

VYGOTSKIJ BIBLIOTHEEK
Vorig jaar is de Vygotskij bibliotheek geopend in ’s Hertogenbosch.  
De Vygotskij bibliotheek is een onderdeel van de Vygotskij Foundation. Deze 
stichting stelt zichzelf als doel het werk en gedachtegoed van Lev Vygotskij 
verder te verspreiden en toegankelijk te maken ten behoeve van de onderwijs-
praktijk, en hierin onderzoekers, onderwijsontwikkelaars, leerkrachten en 
studenten te ondersteunen. Op de vrijdagen dat de bibliotheek geopend is, is er 
altijd iemand aanwezig met kennis over de collectie. 
Kijk voor meer informatie op http://www.vygotskijfoundation.nl.

THEMA’S EN TAAL EN BASISONTWIKKELING 
VERNIEUWD
In het voorjaar van 2017 verschijnen de her-
ziene versies van de boeken Thema’s en taal 
en Basisontwikkeling. Thema’s en taal is een 
praktisch handboek waarin de taalactiviteiten 
bij thema’s in de bovenbouw van de basis-
school centraal staan. Basisontwikkeling is 
het werkplan voor wie ontwikkeling en leren 
van jonge kinderen wil bevorderen. Twee boe-
ken die je in je kast moet hebben als je werkt 
met spelend- en onderzoekend leren.

AANBOD VOOR VERNIEUWENDE SCHOLEN
Steeds vaker vinden ook niet OGO-scholen 
de weg naar De Activiteit. Dit komt door onze 
expertise op het gebied van spelend en on-
derzoekend leren. Op onze website is aanbod 
te vinden gericht op vernieuwende scholen, 
bijvoorbeeld de cursus ‘Spelend en onderzoe-
ken leren’. In deze cursus leer je hoe spelacti-
viteiten in de hele basisschool van belang zijn 
als betekenisvolle context voor alle leerlingen. 
Naast ons cursusaanbod kunnen wij ook 
schoolgerichte trajecten verzorgen waarbij 
de specifieke vraag van de school centraal 
staat. Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.
de-activiteit.nl. 
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