
Met Hart en Ziel-
Inspiratiemiddag
De nieuwe onderbouw
Drie keer per jaar zal de showroom van de Rolf groep, 
Hartje Ochten, het toneel zijn van ontmoeten, inspireren, 
delen, uitproberen en leren – rondom onderwerpen 
als het kinderbrein, privacy, onderbouw, creatief, 
digitaliseringof STEAM. Kort (van 2 tot 5), interactief, 
kernachtig, illustratief, met hapje en drankje en… staand! 
Want (inter)actie staat voorop. 

Op woensdag 6 februari 2019 is Hartje Ochten het centrum 
van het onderbouwonderwijs in Nederland. Dompel jezelf 
onder in 1000 m2 onderwijsinspiratie, bekijk, vergelijk, voel, 
maar vooral: probeer zelf uit. 

Woensdag 6 februari 2019, van 2 tot 6

Zorg dat je er bij bent!



Ontmoet elkaar

Trap af

Hakim op z’n best
Een interactieve show voor kleine, maar 
zeker ook voor grote mensen. Met Hakim 
kun je namelijk lachen! Over van alles en 
met van alles. Het is iedere keer weer een 
verrassing waarmee hij aan komt zetten. 

  Hoe kan ik jou écht leren kennen?
  Magda Jacobs, productontwikkelaar ROLF
  Je gezien voelen, ertoe doen en elkaar 

beter leren kennen doe je met elkaar. 
Stel jezelf bij iedere leerling de vraag: 
“Hoe kan ik jou écht leren kennen?” 

 Onderwijsmaterialen in perspectief  
 Astrid van der Meer en Marieke Gouw,   
 onderbouwconsultants

  Bepaal je materiaalinzet op basis 
van niveau en activiteit – en maak 
het leerlingperspectief zo concreet 
mogelijk. We gaan vanuit verschillende 
perspectieven prikkelend materiaal, 
dat uitdaagt tot zelf ontdekken en 
onderzoeken, concreet matchen met 
leerlingbehoeften.

 Schatzoeken als leerproces
 Jacqueline Rekers, onderwijsadviseur
  Het is zoveel leuker en makkelijker om 

je ergens voor in te spannen als aan 
het eind van de rit een mooie beloning 
op je wacht. En als je dit (leer)proces 
opsplitst in stappen die haalbaar zijn 
en triggeren om verder te gaan, zullen 
je leerlingen zich geen seconde 

  bedenken. Op zoek naar die schat! 
 Hier ga jij blij van worden!

  Het zal vernieuwend zijn. Op het 
moment dat jij dit leest, is het nog nét 
te vroeg om het te lanceren. Daarom 
vragen we je om nog even geduld te 
hebben… tot 6 februari.

  Eén ding staat vast: hier ga jij als   
onderbouwleerkracht blij van worden.

Neem afscheid voor nu, maar houd 
contact!

We verheugen ons op je komst!

Het programma

14.00 - 14.30

14.30 - 14.40

14.40 - 15.10

15.15 - 17.30   (30 minuten per thema)

Lees meer 
en meld je aan via
derolfgroep.nl/event/inspiratiemiddag

17.30


