
DE ZWEETVOETENMAN - OVER RECHTS ZAKEN & 
REGELS (EN EEN HOOP GEDOE)

De Zweetvoetenman is een mooi 
vormgegeven en informatief boek van 
Annet Huizing. De schrijver wil je echt 
wat leren over het recht en alles wat er 
mee te maken heeft. Dat lukt ook erg 
goed. Je wordt heel erg nieuwgierig. De 
mooie lay-out leest heel fijn en het wordt 
als een verhaal verteld. Je wordt als het 
ware vastgeketend aan het boek. Als je 
het boek vervolgens uit hebt weet je echt 
alles over het recht. 

Doordat het boek informatief is en het 
recht best een moeilijk onderwerp is, 
legt de schrijver heel veel uit. Elk moeilijk 
woord wordt goed toegelicht. Als een 
woord in het verhaal niet duidelijk wordt, 
staat er naast de zin vaak een tekstvakje 
met de betekenis toegelicht. 

De juiste leeftijd om het boek te lezen is 
vanaf 11 jaar. Maar als je erg goed bent 
in begrijpend lezen en je geïnteresseerd 
bent in recht kun je het boek misschien 
eerder lezen, eventueel samen met je 
ouders of juf/meester.

Zweetvoetenman. Het boek heet zo 
omdat het eerste hoofdstuk over zweet-
voeten gaat. Het hoofdstuk heet dan ook: 
‘Kun je een boete krijgen voor zweet-
voeten?’ Om precies te zijn was er ooit 

een student die altijd in de bieb van de 
universiteit studeerde. Dat deed hij met 
zijn schoenen en sokken uit. Dat stonk 
erg. Andere studenten in de bieb hadden 
daar last van. Zo kwam er een rechtszaak. 
Er zitten nog veel meer van dit soort ver-
rassende verhalen in het boek. 

Je hebt verschillende hoofdstukken met 
heel veel verschillende onderwerpen, 
zoals meineed of vrijheid van menings-
uiting. Ze leggen het onderwerp uit met 
voorbeelden uit de actualiteit, zoals Geert 
Wilders, die riep om meer of minder 
Marokkanen. Veel mensen vonden dit 
erg waardoor er een rechtszaak kwam. 
Daarnaast zijn er ook voorbeelden met 
onbekende mensen. 
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OGOCONFERENTIE ‘NET ECHT’
20 maart 2019 vindt de OGO confe-
rentie weer plaats in de Reehorst in 
Ede. Het thema is ‘Net echt: sociaal-
culturele praktijken verbinden’. Zet 
deze datum in je jaaragenda en kom 
met korting met je hele team! Houd 
voor actuele informatie de website van 
de OGO Academie in de gaten en like 
ons op Facebook.

FILMAVONDEN
Na het grote succes van de filmavon-
den in het voorjaar verwachten wij in 
het najaar vervolg op de succesvolle 
film: ‘Hebben wij al samen gelezen?’ 
Houdt onze website in de gaten voor 
kijkavonden bij jou in de buurt!
www.ogo-academie.nl

En 7 praktijkgerichte workshops:

Blik op het taalonderwijs in de toekomst
Joanneke Prenger, SLO

Grammatica is leuk (en bruikbaar)
Dolf Janson, Jansonadvies

Ieder kind heeft iets te vertellen
Hieke van Til, Stichting Taalvorming

Routines inzetten bij mondelinge taal 
Marian Bruggink, Expertise Centrum Nederland

Begrijpend lezen zonder methode
René Berends, Hogeschool Saxion

Geletterheid en schoolsucces
Erna van Koeven, Hogeschool Windesheim

Effectief, creatief schrijven
Itie van den Berg, Julesplus en 
Anita Middel, Anitamiddel

Kom naar het MeerTaal Congres
Op 12 maart 2019 organiseert tijdschrift MeerTaal 
het congres De toekomst van het taalonderwijs in 
de Reehorst (Ede). MeerTaal neemt je mee in haar 
visie voor het taalonderwijs van de toekomst en 
geeft je handvatten om het taalonderwijs op jouw 
school toegerust te maken voor de toekomst.

Met twee lezingen:

Op naar een toekomst met rijker taalonderwijs
Anneke Smits, Hogeschool Windesheim

Taalonderwijs in de 21e eeuw; iedereen taalcompetent
Kris Van den Branden, Universiteit van Leuven

Aanmelden voor 15 oktober? 
Profi teer van de vroegboekkorting
Meer informatie: www.toekomsttaalonderwijs.nl

MASTER ONDERWIJS EN INNOVATIE
In de master Onderwijs en Innovatie wordt onder andere aandacht besteed aan 
OGO in theorie en praktijk. Ben je geïnteresseerd in deze mastertrack? Geef je dan 
op voor de masteravond op 4 december 2018. Meer informatie en opgeven kan 
via: https://masters.vu.nl/en/programmes/pedagogische-wetenschappen-onder-
wijs-innovatie/index.aspx

Als je een HBO-diploma hebt kun je eerst het premasterprogramma doorlopen.  
Informatie hierover vind je op: https://fgb.vu.nl/nl/opleidingen/premasterprogrammas/
premaster-pedagogische-wetenschappen/contact-en-open-dagen/index.aspx

AGENDA
‘ LEZEN EN SCHRIJVEN MET 2-4 
JARIGEN’ NIEUWE UITGAVE!

In het najaar verschijnt ‘Lezen en schrijven met 2 – 4 jarigen’. Het is het zesde 
boek uit de serie Startblokkenboeken en staat vol met mooie praktijkvoorbeelden 
uit kinderopvang, peutergroepen en voorscholen, foto’s en theorie. Het kijk-, lees-, 
praat- en doeboek is bedoeld voor pedagogisch medewerkers die zich bewust zijn 
van de belangrijke rol die ze spelen in de ontwikkeling van jonge kinderen en weten 
dat activiteiten met spelkarakter de beste kansen geven, ook als het om lezen en 
schrijven gaat. De volgende activiteiten komen aan bod: verteltafel, functionele 
schrijfsels in spel en verhalen tekenen en schrijven.
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