
Samenwerken aan ontwikkeling! 
 

Een greep uit ons cursus- en netwerkaanbod voor 
schooljaar 2017-2018: 
 
• Basiscursus OGO in de bovenbouw 
• Specialisatie lezen/schrijven in      
 Basisontwikkeling 
• Navigeren met de digitale HOREB 
• Stap in en ga aan de slag met portfolio 
• Studiedag Samen aanpakken! 
• Netwerk Trainer Startblokken 
• Netwerk Directies 

 

Neem voor het totale aanbod een kijkje op onze site: 
www.de-activiteit.nl  

 
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. 
	  

	  

VYGOTSKIJ BIBLIOTHEEK
Vorig jaar is de Vygotskij bibliotheek 
geopend in het pand van De Activiteit 
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 onderwijspraktijk, 
en hierin onderzoekers, onderwijsont-
wikkelaars, leerkrachten en studenten 
te ondersteunen. 

In juni is de bibliotheek van de founda-
tion nog twee keer geopend:
-   Vrijdag 2 juni 2017 (aanwezig: dr. 

Diny van der Aalsvoort)
-   Vrijdag 16 juni 2017 (aanwezig: drs. 

Bea Pompert).

U bent welkom tussen 10.00 uur en 
15.00 uur om de collectie te bekijken, 
te lezen, te werken aan een artikel, etc. 
Dit alles kan onder het genot van een 
kopje koffie.
Kijk voor meer informatie op 
http://www.vygotskijfoundation.nl/

MINDMAPPEN MET KLEUTERS
Meer weten over het onderzoekspro-
ject ‘Mindmappen met kleuters’? Op 
woensdag 27 september vindt op de 
Vrije Universiteit Amsterdam een slot-
symposium plaats. Tijdens dit sympo-
sium worden de onderzoeksresultaten 
gepresenteerd en is er de mogelijkheid 
deel te nemen aan verschillende work-
shops. Tijd en locatie t.b.a. Meer info 
en aanmelden: chiel.vander.veen@vu.nl

DE LANDELIJKE STARTBLOKKEN 
CONFERENTIE: LEREND SPELEN DOE 
JE SAMEN
Op 22 november 2017 organiseert De 
Activiteit voor de 7e keer de conferen-
tie voor trainers Startblokken, VVE-

coördinatoren, pedagogisch coaches in 
de kinderopvang, Interne begeleiders 
in de onderbouw en pabodocenten 
Jonge Kind. Startblokken en Basisont-
wikkeling staan centraal. Het gaat dus 
over lerend spelen. Spel voorop omdat 
kinderen niets anders willen.
 
Onderwerpen die aan bod komen zijn 
o.a.:
•  Spel en interactie
•  HOREB goed gebruiken om spel 

goed te begeleiden
•  Ouders spelen mee
•  Spel en taal één verhaal
•  Ontwikkelingsverhalen en kindport-

folio
•  Startblokken / Basisontwikkeling 

invoeren
 
De dag wordt geopend door Bert van 
Oers. Hij verzorgt een lezing over het 
belang van lerend spelen voor alle 
kinderen. Aanmelden kan via www.
de-activiteit.nl. 
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