
WEBSITEHULP GEZOCHT
 
De OGO-Academie is op zoek naar 
iemand die ons kan ondersteunen met 
de website. Wij hebben een wordpress 
website en doen het beheer en onder-
houd zelf. Wij zouden hem graag wat 
overzichtelijker en gebruiksvriendelijker 
willen maken. Voor meer informatie: 
charlotte@ogo-academie.nl

AANRADER! WEBSITE TAAL IN SPEL
In het RAAK project: ‘Taal in spel’, heb-
ben de Hogeschool IPabo, de Marnix 
Academie, het Kohnstam instituut en De 
Activiteit samen gewerkt. Er is onderzoek 
gedaan naar de kenmerken van interactie 
tussen volwassene en kind in doen-alsof-
spel, waarbij zowel de taalontwikkeling 
als de spelontwikkeling wordt gestimu-
leerd. Hier hebben zowel heterogene 
kindercentra als kleutergroepen aan 
meegedaan. Tijdens de conferentie ‘Taal 
in Spel’ zijn de opbrengsten gepresen-
teerd. Vanuit het onderzoek zijn tien 

kernelementen opgesteld die belangrijk 
zijn bij een goede interactie tussen vol-
wassene en kind met betrekking tot het 
spel. Op de website www.taal-in-spel.nl is 
er meer informatie te vinden over de tien 
kernelementen en filmfragmenten waarin 
de praktijk wordt getoond.

In een van de komende Zones zal dit 
nog nader aan bod komen, maar voor nu 
bevelen wij de website van harte aan. Met 
de praktische informatie kunt u direct aan 
de slag.

OGO ACADEMIE 20 JAAR!
20 mei bestond de OGO-Academie 20 
jaar! De OGO-Academie is een vereniging 
van leden en stimuleert de ontwikkeling 
van de theorie en praktijk van OGO in Ne-
derland en België, onder andere door het 
organiseren van haar tweejaarlijkse OGO-
Conferentie, studiedagen en netwerkbij-
eenkomsten. Ook levert de OGO-Acade-
mie financiële bijdragen aan publicaties en 

onderzoek, bijvoorbeeld van de leerstoel 
Cultuurhistorische Onderwijspedagogiek. 
Deze VU-leerstoel wordt momenteel 
bekleed door Bert van Oers.
 
Om nog jaren door te kunnen, heeft de 
academie nog wel nieuwe leden nodig!
Meer informatie is te vinden op de web-
site: www.ogo-academie.nl

NIEUWE WEBSITE DE 
ACTIVITEIT
Op www.de-activiteit.nl is de nieuwe 
website van De Activiteit, landelijk 
centrum voor Ontwikkelingsgericht On-
derwijs te vinden. Deze website geeft 
een goed beeld van het nascholingsaan-
bod voor schooljaar 2017-2018. Veel van 
de cursussen zijn verbonden aan het 
lerarenregister. 

NIEUWE EDITIE BASISONTWIKKELING VOOR 
PEUTERS EN DE ONDERBOUW
De nieuwe editie van Basisontwikke-
ling voor peuters en de onderbouw 
is uit!
‘Basisontwikkeling voor peuters en 
de onderbouw’ is geschreven door 
Frea Janssen-Vos, één van de grond-
leggers van Ontwikkelingsgericht On-
derwijs. Deze geheel herziene editie 
is geschreven door drs. Levineke van 
der Meer. Zij is specialist Jonge kind 
en nascholer bij De Activiteit, lande-
lijk centrum voor Ontwikkelingsge-
richt Onderwijs. In de nieuwe editie 
worden inspirerende praktijkverhalen 
vanuit de nieuwste ideeën over spel 
uitgewerkt. Het is te bestellen via 
www.de-klopper.nl. 

De nieuwe Basisontwikkeling >

UITREIKING OGO SPELD
Op de OGO conferentie op 15 maart 
2017 is de OGO speld uitgereikt aan 
Bert van Oers. Bert van Oers is hier-
mee ere-lid van de OGO-Academie. 
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