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Bij de start van het nieuwe jaar vertellen we je graag het actuele nieuws 
rondom Op Ontdekkingsreis: er zijn veel nieuwe ontwikkelingen! 
Vijf jaar geleden begon Op Ontdekkingsreis een spannende ontdekkingsreis… 
En bereikte veel scholen door heel Nederland –  jullie school ook! 

Hoogste tijd om bij te praten. Achter de schermen is veel in beweging. Steeds 
worden nieuwe onderdelen toegevoegd. Bijvoorbeeld Expedities (zelfstandig 
werken): ‘faalangst’, ‘elektronica’ maar ook ‘eigenwaarde’ en ‘beeldhouwen’.  

Het belangrijkste nieuws is dat Op Ontdekkingsreis op dit moment een 
complete make-over krijgt. Vragen en suggesties van gebruikers worden 
verwerkt waardoor de lay-out compleet vernieuwt! Daarna gaan – als eerste - 
de werkboeken, handleidingen en onderbouwkaarten met handleidingen naar 
de drukker.  

Om als professionele uitgaven via Bekius Schoolmaterialen aangeboden te 
worden! 

                                               

Jullie zijn er bij geweest: hoe Op Ontdekkingsreis heel voorzichtig aan de reis 
begon… Ga ook nu mee met Op Ontdekkingsreis – de integrale methode die 
meer- en hoogbegaafde basisschoolleerlingen meeneemt op ontdekkingstocht 
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om te ontwikkelen, zich competenties, vaardigheden en strategieën eigen te 
maken (www.opontdekkingreis.com).  

Een mooie, spannende, sprankelende, verre, veelomvattende, hoopvolle 
ontdekkingsreis!! 

Kan jouw school of jouw (deel)team ook een ‘Op-Ontdekkingsreis-make-over’ 
gebruiken? Om met minder inspanning méér rendement te halen? Om het 
gebruik in je plusgroep te optimaliseren? Of juist het werken ermee in de 
gewone klas? Of in de combinatieklas? Om het werken met Op Ontdekkingsreis 
(opnieuw) tot een mooie, spannende, sprankelende, hoopvolle ontdekkingsreis 
te maken voor kinderen in de school die dat zó nodig hebben. Die er door 
groeien en sterker van worden. Om jullie als team daar de tools voor aan te 
reiken.  

AntrAciet heeft de rijke kennis en jarenlange ervaring. Laten we afstemmen! 
Overleggen over wat jij en jouw school nodig hebben. Een training of cursus 
afgestemd op jullie eigen school. Mail jouw contactgegevens naar 
info@antraciet.com  en we komen zsm in gesprek! 

Graag nemen we jullie alvast heel even mee. Naar ‘oud’ en ‘nieuw’. Naar hoe 
het was en hoe het wordt. Naar bijvoorbeeld week 14 uit werkboek groep 4 en 
week 35 uit groep 6: 

 


