
Ook in 2020 houden wij ‘Zin in lezen’! 
 

Wij wensen alle Zone lezers een mooi en lezend 2020 
 

Zin in lezen 
Wij benaderen lezen en schrijven vanuit een functioneel-communicatieve visie waarbij 
actieve betekenisverlening van leerlingen voorop staat. Dat vraagt van leerkrachten 

dat zij hun leerlingen kunnen betrekken op betekenisvolle en authentieke 
taalcontexten. Wil je meer weten over deze aanpak? Of wellicht ben je geïnteresseerd 

in een nascholingstraject op maat? Neem dan contact met ons. 

website: www.de-activiteit.nl  -  e-mail: info@de-activiteit.nl  - telefoonnummer: 072- 512 37 61 
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START CURSUS 
OGO-SPECIALIST OP 
9 JANUARI
Scholen die visiegericht OGO willen 
implementeren zijn gebaat bij een OGO-
specialist die het team begeleidt onder 
supervisie en aansturing van de directie. 
De OGO-specialist is een ervaren OGO-
leerkracht met zicht op de OGO-aanpak 
in de school.
Tijdens deze cursus leer je: OGO-deskun-
digheid inbrengen; Coachen en bege-
leiden van leerkrachten; Leidinggeven, 
organiseren en sturen vanuit een ontwik-
kelplan; Beleidsmatig meedenken in het 
proces van implementatie van OGO. Kijk 
voor meer informatie en inschrijvingen 
op onze website, www.de-activiteit.nl.

KORT

SYMPOSIUM W&T 
ALS ONDERDEEL 
VAN ONS VERHAAL
Inspiratie opdoen op het gebied van 
Wetenschap & Techniek, W&T, ? Wil je 
weten hoe je een goede onderzoeksom-
geving inricht waarvan je handen gaan 
jeuken? Ben je benieuwd op welke manier 
je als leerkracht onderzoeksactiviteiten 
kunt begeleiden? Kom dan op 31 januari, 
15.30-17.30 naar dit symposium! Locatie: 
Basisschool de Regenboog, Reijerweg 60 
in Ridderkerk.
Voor meer informatie en opgave kijk op: 
http://bit.ly/2JH6j9B

ZIN IN LEZEN
Op dit moment wordt de methodiek  
‘Zin in lezen’ onderzocht door 
onderzoekers aan de VU. In de praktijk 
zien wij de voordelen van deze aanpak 
al terug. Zo bemerken de leerkrachten 
die werken volgens deze aanpak een 
toename in motivatie bij hun leerlingen. 
Een grote winst wanneer je bedenkt dat 
de meeste kinderen in groep 5 ‘afhaken’ 
op het gebied van lezen en schrijven. In 
ons aanbod zijn verschillende cursussen 
te vinden, zoals:
Zin in lezen gr. 1 t/m 4; Zin in lezen groep 
5 t/m 8; Lezen zonder methode in groep 
3. Ga je liever schoolgericht aan het werk? 
Neem dan contact met ons op via  
info@de-activiteit.nl of (072) 512 37 61. 
Wij maken dan een plan op maat! 
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