
WINTERSCHOOL:  
DE KUNST VAN 
GOED LESGEVEN

Op 2 en 3 februari 
2018 organiseert De 

Activiteit de tweejaarlijkse 
Winterschool, waarin de verbinding 
tussen wetenschap en onderwijs-
praktijk centraal staat. De Winter-
school vindt plaats op kindcentrum 
De Ontdekking in Oosterhout. Dit 
jaar is het thema: De kunst van goed 
lesgeven. Een prachtig thema dat wordt 
uitgediept aan de hand van verschil-
lende lezingen van o.a. Ingrid Pramling 
Samuelson (Göteborg University, Zwe-
den) over ‘Spel in onderwijs voor jonge 
kinderen’, Bert van Oers (Vrije Univer-
siteit van Amsterdam) over ‘Het belang 
van lerend spelen in de basisschool’ 
en Anders Schinkel (Vrije Universiteit 
van Amsterdam) over ‘De zonzijde en 
de schaduwzijde van verwondering’. 
In de parallelsessies kun je deelnemen 
aan verschillende discussiegroepen en 
workshops, waarin het onder andere 
gaat over omgaan met ICT en het 

schrijven van beleid. Het programma 
zit bomvol interessante onderwerpen 
voor leerkrachten, nascholers, studen-
ten, pabodocenten en directeuren. Kijk 
voor het hele programma en om je in 
te schrijven op onze website: www.
de-activiteit.nl 

VU MASTERDAG
Vanaf september is het nieuwe master-
traject Onderwijs en Innovatie van start 
gegaan met een enthousiaste groep 
studenten. In dit traject leiden we 
studenten op tot een kritische onder-
wijspedagoog, een échte expert op het 
gebied van onderwijs en innovatie. Zo 
kunnen ze straks het verschil maken. 
Direct in de onderwijspraktijk, maar 
ook indirect via beleid of onderzoek. 
Studenten buigen zich over allerlei 
actuele kwesties die uitdagingen bete-
kenen voor het onderwijs. Denk hierbij 
aan verbetering van het curriculum met 
nieuwe technologieën en het creëren 
van gelijke onderwijskansen. Er is 
speciale aandacht voor Ontwikkelings-
gericht Onderwijs in dit mastertraject.

Wil je volgend jaar ook starten in deze 
master, of in de premasterclass die voor-
bereidt op deze master? Kom dan op 10 
maart naar de VU Masterdag. Je kunt 
ook een keer meelopen met een student 
om een inkijkje te krijgen in de studie. 
Voor meer informatie over het traject en 
de voorlichtingsmomenten, zie:  
http://masters.vu.nl/en/programmes/
pedagogische-wetenschappen- 
onderwijs-innovatie/index.aspx

OGO IN BEELD
Op 18 januari 2018 organiseert de OGO 
Academie een inleidend college en een 
praktijk-presentatie op Hogeschool 
De Kempel in Helmond. Het thema is: 
lezen en schrijven in de onderbouw. 
Houd voor meer informatie en vol-
gende bijeenkomsten de website in de 
gaten: www.ogo-academie.nl.  

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op 6 juni 2018 houdt de OGO Acade-
mie zijn algemene ledenvergadering. 
Meer informatie zal spoedig volgen. 
Houd hiervoor de website in de gaten.   

AGENDA

Bestel via webwinkel.vangorcum.nl of klantenservice@vangorcum.nl

In Lezen en schrijven doe je samen komen 

actuele inzichten over het lees- en schrijf-

onderwijs aan bod. Samen met elkaar in 

de groep én samen met de leerkracht. 

De lees- en schrijfactiviteiten worden 

verbonden aan spel, spelscripts, de 

verhalen van kinderen en aan de thema’s 

in de klas en de vragen die kinderen 

hierbij hebben. Het beschrijft op concrete 

wijze hoe deze aanpak in de praktijk kan 

worden ingevoerd.
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