
NIEUW AANBOD  
DE ACTIVITEIT
Vanaf september biedt De Activiteit weer 
een breed pallet aan cursussen aan voor 
pedagogische medewerkers, leerkrach-
ten, directies, intern begeleiders en pabo-
docenten. Het nieuwe aanbod vindt u op 
onze website: http://www.de-activiteit.nl/
cursussen/. 
We kunnen ook een schoolgericht traject 
voor u verzorgen. We bieden maatwerk, 
door in overleg met de aanvrager op een 
betekenisvolle manier in te zetten op de 
verdere ontwikkeling van organisaties, 
teams of individuele leerkrachten.  Neem 
hiervoor contact met ons op via info@
de-activiteit.nl. 

BOEK SPELEN EN LEREN OP SCHOOL
Half april  verschijnt het boek Spelen en 
Leren op School, onder redactie van Bert 
van Oers en Marjolein Dobber. Dit boek 
gaat over de inzet van spel in de hele 
basisschool. Spel is een onlosmakelijk 
deel van het leven en het is van grote 
waarde voor leren en ontwikkeling, óók 
op school! Dit boek geeft leerkrachten (in 
opleiding) inzicht in de meerwaarde van 
spel voor het leren en de ontwikkeling 
van alle kinderen op de basisschool. 

Spelactiviteiten geven kinderen de moge-
lijkheid om vanuit betrokkenheid en met 
een bepaalde mate van vrijheid steeds 
meer volgens regels te handelen. Spel 
kan veel verschillende vormen hebben, 
zoals rollenspel, buitenspel, sport of 
onderzoek als spel. Zo kan spel binnen 
allerlei vakgebieden ingezet worden, 
zoals bij rekenen, taal, geschiedenis, 
muziek en bewegen. Leerkrachten zorgen 
ervoor dat spelactiviteiten meerwaarde 

krijgen voor de ontwikkeling van kinde-
ren. De leerkracht denkt vooraf na over 
de inrichting van de ruimte, speelt mee, 
doet handelingen voor, voert goede ge-
sprekken en reflecteert en evalueert, ook 
samen met de kinderen. 

Dit boek geeft een mooi beeld van spel 
binnen verschillende vakgebieden in 
zowel onder- als bovenbouw. De achter-
liggende theoretische visie op spel en 
concrete invullingen daarvan komen uit-
gebreid aan bod. Er zijn diverse inspire-
rende voorbeel-
den opgenomen 
die laten zien 
hoe (aankomen-
de) leerkrachten 
ontwikkelingsge-
richte spelactivi-
teiten met succes 
kunnen inzetten 
in de klas. 

Marjolein Dobber 
& Bert van Oers (red.)

WAAROM KINDEREN 
VLUCHTEN: LEG HET 
UIT IN DE KLAS    
Overal ter wereld zĳ n confl icten, woeden oorlogen 
en worden mensen onderdrukt. In wanhoop 
besluiten ouders en hun kinderen alles achter te 
laten op zoek naar veiligheid en een toekomst. 
Nog nooit waren zoveel mensen op de vlucht. Hoe 
leg je op een simpele manier uit waarom kinderen 
moeten vluchten? Dat doe je met de gratis 
lespakketten over vluchtelingen van Amnesty 
International. Voor leerlingen in het basis- en 
voortgezet onderwĳs ontwikkelden we een 
aansprekend pakket met fi lmpjes, lesbrieven, een 
spel en een duidelĳ ke handleiding waarmee iedere 
docent en leerling meteen mee aan de slag kan.

Kĳ k snel op amnestyopschool.nl

Bestel nu een 
gastles 

bĳ  Amnesty’s 
lespakket
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ALV OGO ACADEMIE
Op 6 juni 2018 is de jaarlijkse 

ALV van de OGO academie. Deze 
zal plaatsvinden op OBS de Klim 

in Utrecht. Voorafgaand is er een rondlei-
ding door de school over het thema wat dan 
plaatsvindt. Afgelopen ALV is er een gesprek 
geweest over de toekomst van OGO. De uit-
komsten van deze bijeenkomst zijn verwerkt 
in het beleidsplan voor de komende jaren. Dit 
plan zal gepresenteerd worden op de komen-
de algemene ledenvergadering. 

LEZEN IN GROEP 3 ZONDER LEESMETHODE
In de ontwikkelingsgerichte aanpak van 
leesonderwijs maken kinderen hun eigen lees-
ontwikkeling door van beginnende geletterd-
heid naar het zelf lezen in boeken en teksten 
bij thema’s en spel- en onderzoeksactiviteiten 
in de groep. In de cursus ‘Lezen groep 3 
zonder leesmethode’ ga je aan de slag met 
deze aanpak. Je ontwerpt zelf betekenisvolle 
lees- en schrijfactiviteiten en leert passende 
instructies aan alle kinderen te verzorgen. De 
cursus start op 24 april in Alkmaar. Meer infor-
matie en opgeven: http://www.de-activiteit.nl/
cursussen/lezen-groep-3-zonder-leesmethode/

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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SBO DE WINDROOS 
NIJMEGEN 

“EXCELLENTE SCHOOL”.
Met gepaste trots kan ik vertellen dat we het predicaat excellente 
school hebben gekregen! Eén van de pijlers waarop ons excel-
lentieprofiel gebaseerd is, betreft “vakoverstijgend en uitdagend 
onderwijsaanbod”. Taal en wereldoriëntatie zijn volledig met 
elkaar verbonden. De taalactiviteiten die we aanbieden vanuit onze 
zelf ontworpen leerlijnen, aansluitend op de behoeften van onze 
doelgroep, zijn verweven binnen onze OGO thema’s gerelateerd 
aan wereldoriëntatie. Leerkrachten zijn zich meer bewust van hun 
aanbod, de activiteiten zijn betekenisvoller voor de kinderen en de 
betrokkenheid van de leerlingen is vergroot door een uitdagende 
leeromgeving te bieden waarbij ze kunnen werken aan hun eigen 
leervragen. Compliment van de jury tijdens het schoolbezoek: ”De 
kinderen kunnen prima verwoorden wat ze leren op gebied van taal en 
wereldoriëntatie binnen de thema’s.” Natuurlijk blijven we in ont-
wikkeling om nieuwe inzichten toe te passen binnen onze school. 
Daarnaast willen we vooral zorgen voor een goede borging!  
Claudia Wiericx en Simone Westra

SCHOLENLIJST
De OGO Academie wil haar scholenlijst graag up-to-date 
maken. Doet uw school iets met OGO dan horen wij het graag. 
Mail naar charlotte@ogo-academie.nl
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