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Bekijk de online-versie

Via deze nieuwsb rief informeert SLO je over de manier waarop wij samen met het onderwijsveld
invulling geven aan leerplanontwikkeling b innen het vmb o en over nieuwe ontwikkelingen in projecten.
Daarnaast word je voorzien van handige downloads waarmee je direct aan de slag kunt.

Website lezen in het vmbo gelanceerd
Op vrijdag 12 april lanceerde Tweede Kamerlid Michel Rog (CDA) de
nieuwe website lezeninhetvmbo.nl, een initiatief van SLO en Stichting
Lezen. De website zet informatie over leescompetentie, leesmotivatie en
leesplezier op een rij voor vmbo-docenten die werk willen maken van
goed leesonderwijs. Ook voor leerkrachten in de bovenbouw van het
basisonderwijs is de website interessant. Je vindt er niet alleen
aanbevelingen uit lees- en taalonderzoek, maar ook praktische
informatie waar je direct mee aan de slag kunt. Neem een kijkje>>

10-14 onderwijs bij uitstek klaar voor
Curriculum.nu
In het meest recente 10-14 blog stelt Judith Pool, leraar Onderwijsroute
10-14 in Zwolle en lid van het ontwikkelteam Nederlands binnen
Curriculum.nu, dat 10-14 onderwijs in de praktijk vooral een zoektocht is,
waarbij je moet opletten dat de eigenheid van het vak (taal/Nederlands)
niet in het gedrang komt. Maar daarnaast is 10-14 onderwijs bij uitstek
klaar voor de uitdagingen van Curriculum.nu. Lees het blog>>

SLO-jaaroverzicht 2018 verschenen
In dit jaaroverzicht een kijkje in de keuken van SLO. Je vindt er feiten en
cijfers over ons werk maar interessanter zijn natuurlijk de projecten
waarin we samen met onze partners en scholen werken aan
curriculumontwikkeling. Lees over de projecten die volop in de
belangstelling staan: sterk beroepsonderwijs, formatief evalueren, 10-

14 onderwijs en ontwikkelingen rondom Curriculum.nu. Naar het
jaaroverzicht>>

Jouw mening telt!
Wat vind jij van de vernieuwde beroepsgerichte vmbo-programma's? SLO is op zoek naar docenten van
de beroepsgerichte vakken en hun derde/vierdejaars leerlingen die een vragenlijst in willen vullen.
Daarmee help je de invoering van de vernieuwing te evalueren. Vragen die we voor het derde jaar graag
aan je willen stellen zijn: Hoe verloopt de invoering? Wat betekent de vernieuwing voor jou en je
leerlingen? Met jouw antwoorden krijgt SLO zicht op hoe de invoering van de beroepsgerichte vakken
zich ontwikkelt en waar nog aanvullende acties nodig zijn. Doe je mee? Vul dan de docentvragenlijst in
of vraag jouw derde-/vierdejaars leerlingen om tijdens de les de leerlingenvragenlijst in te vullen.

Allemaal digitaal?
In Didactief van april vind je een artikel over sociale ongelijkheid bij
digitale geletterdheid: kinderen van hoger opgeleide ouders krijgen thuis
meer digitale vaardigheden mee en nemen zo een voorsprong op
leeftijdsgenoten met lager opgeleide ouders. SLO'er Allard Strijker,
leerplanontwikkelaar digitale geletterdheid, en Anique Scheerder van de
Universiteit Twente, pleiten er daarom voor om gericht aandacht aan
digitale vaardigheden te besteden. Lees het artikel>>

Opbrengsten Curriculum.nu op 7 mei
Op dinsdag 7 mei publiceren alle ontwikkelteams van Curriculum.nu
hun conceptopbrengsten. Daarna kun je tot 11 augustus reageren op de
voorstellen. Ook zijn er consultatiebijeenkomsten gepland waarvoor je je
kunt aanmelden: op 21 mei voor docenten uit het praktijkonderwijs en op
22 mei voor docenten uit po en vo. Meer informatie en aanmelden>>

Twitter en LinkedIn
SLO is te volgen op Twitter (@SLO_nl), LinkedIn (company/SLO) en Facebook (slo.expertisecentrum)
Meld je aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van leerplanontwikkeling,
SLO-activiteiten en -projecten.
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