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OGO-CONFERENTIE ‘IN DE PAS,
UIT DE PAS’
Op woensdag 15 maart 2017 vindt de
OGO-conferentie plaats in de Reehorst te Ede. Het thema is:‘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. Peuterleidsters, pedagogisch medewerkers, leerkrachten in
onder- en bovenbouw, pabodocenten,

onderwijsbegeleiders, ontwikkelaars
en onderzoekers zijn van harte welkom. Ontwikkelingsgericht Onderwijs
komt op actuele wijze aan het voetlicht. Een dag om niet te missen! Het
volledige programma en de aanmeldlink staat op onze website
www.ogo-academie.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 gehouden
worden. Bea Pompert gaat zorgen voor
een spetterende opening. Houd onze
website in de gaten voor de nadere
informatie die zal volgen op
www.deactiviteit.nl.

Congres Rekenen op Taal - 21 maart 2017
Er zit meer taal in de rekenles dan je op het eerste gezicht zou denken. Leerlingen hebben taal nodig bij het lezen en begrijpen van teksten in de methode of toetsen en om te begrijpen wat de leraar en andere leerlingen
zeggen. Leerlingen hebben ook taal nodig om mee te kunnen praten in de rekenles en bij het oplossen van opgaven. Veel leerlingen hebben moeite met taal en dus met rekenen.
Dit kan een hele uitdaging vormen voor leerkrachten. Volgens Bartjens en MeerTaal organiseren daarom voor de tweede keer in samenwerking met Uitgeverij Koninklijke van
Gorcum dit congres in de Reehorst in Ede. Een nieuw samengesteld programma geeft u
praktische handvatten om hiermee in de klas aan de slag te gaan. Met onder meer:





Lezing ‘Leuker kunnen we het wél maken’ door
Jan Paul Schutten (auteur van diverse informatieve
kinderboeken)
Lezing ‘Kunst = taal + rekenen’ door Inèz Veldman
(onderwijsmedewerker in Museum Boijmans Van Beuningen)
10 praktische workshops

Meer informatie en aanmelden?
www.rekenenoptaal.nu
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Korting voor abonnees
Bent u abonnee op Volgens
Bartjens of MeerTaal? Dan ontvangt
u vaste klant korting.
Kijk snel op www.rekenenoptaal.nu

