
Bekijk de online-versie

Via deze nieuwsbrief informeert SLO je over de manier waarop wij samen met het onderwijsveld

invulling geven aan leerplanontwikkeling b innen het vmbo en over nieuwe ontwikkelingen in projecten.

Daarnaast voorzien we je van handige downloads waarmee je direct aan de slag kunt.

Zeven 21e-eeuwse vaardigheden:

voorbeelden gezocht!
Werk jij met 21e-eeuwse vaardigheden op jouw school, of heb je

concrete plannen om dit te gaan doen? Wil je graag helpen bij het

uitwerken van de lesdoelen voor vmbo en havo/vwo? Jouw lessen

kunnen dienen ter inspiratie voor docenten in het hele land. En ze

helpen ons om verschillen in de niveaus helder te krijgen. Zo werken we

samen aan het onderwijs van de toekomst. Doe je mee?>>

Maak je eigen Wilhelmus!
Op 27 juni 2019 lanceren de Universiteit Utrecht, SLO en andere

partners de mini-docu How to Wilhelmus, een website waarop

leerlingen aan de slag kunnen met ons nationale volkslied. Ze

ontdekken het verhaal achter de tekst en de muziek vanuit het idee dat

het Wilhelmus 450 jaar geleden dezelfde functie had als sociale media

nu. Met de jambox kunnen ze hun eigen Wilhelmus maken. Bekijk de

preview>>

Nog even…. en dan begint de vakantie!
Maar, heb je nog een half uurtje tijd om ons te vertellen wat je van de vernieuwde beroepsgerichte

programma’s vindt? Vragen die we aan je willen stellen zijn: wat betekent de vernieuwing voor jou en je

leerlingen? Aan welke bijscholing heb je nog behoefte? Hiermee krijgen we zicht op hoe de invoering

van de nieuwe programma's zich ontwikkelt en wat nog extra aandacht verdient. Doe je mee? Vul dan

de docentvragenlijst in of vraag jouw derde-/vierdejaars leerlingen om tijdens de les de

leerlingenvragenlijst in te vullen.
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Een praktijkgerichte component in het vmbo:

wat is dat?
In de nieuwe leerweg vmbo gtl gaan de theoretische en de gemengde

leerweg samen en moeten alle leerlingen een 'praktijkgerichte

component' volgen ongeacht of ze doorstromen naar havo of mbo. Maar

wat houdt die praktische component in en wat wordt erbij geleerd? Laat

je hierover informeren op de Werkconferentie Sterk beroepsonderwijs>>

Gezocht: misconcepties!
In de les in enkele minuten begripsproblemen en misconcepties bij je

leerlingen opsporen en daarop adequaat reageren? In deze publicatie

lees je hoe je dat als leraar kunt doen. We beschrijven hoe formatieve

lesactiviteiten reacties aan leerlingen kunnen ontlokken en hoe je die

kunt verzamelen, analyseren en interpreteren, zodat je de resultaten met

leerlingen kunt delen en ze productief kunt gebruiken in het leerproces.

Laat je inspireren door een scala aan voorbeelden en werkvormen bij de

verschillende vakken. Download de publicatie>>

WWW.ERK.nl toe aan vernieuwing!
www.erk.nl is hét ERK-portaal voor het onderwijs in moderne vreemde

talen met in elk jaar ruim 150.000 bezoekers. Binnenkort wordt de site

geactualiseerd en om dat zo goed mogelijk te kunnen doen vragen we

jullie, als gebruikers van de site, om input. Je kunt ons helpen door de

enquête in te vullen: wat vind je nuttig en bruikbaar op de site? Wat zou

je nog meer of anders willen? Ga naar de enquête>>

Save the date: 13 november conferentie Formatief toetsen
Zet de datum alvast in je agenda: woensdag 13 november in NBC Nieuwegein. Dan vindt de tweede

editie van de conferentie Formatief toetsen plaats. We verklappen nu al trots dat Harry Fletcher-Wood,

bekend van het mooie boek Responsive teaching een keynote-lezing en workshop gaat verzorgen.

Houd voor het volledige programma, sprekers en workshops de conferentiesite van SLO in de gaten.

Het volledige programma is na de zomer bekend. Graag tot dan!

Geef je leerlingen een stem in het leerplan
In het leren worden eigen keuzes van de leerling steeds belangrijker.

Maar echt participeren - meepraten en meebeslissen zoals leerlingen

dat nu en later gaan doen als lid van de maatschappij - gaat een stap

verder. Je kunt het op school oefenen aan de hand van het

vierstappenplan. In deze brochure lees je hoe je leerlingen in vier

stappen laat meebepalen welke vragen bij een onderwerp in de lessen

aan de orde komen. Download het katern>>

 

Vakantiegroet
Dit is de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2018/2019. Wij wensen

je een fijne vakantie! De eerstvolgende nieuwsbrief kun je verwachten

https://slo.us16.list-manage.com/track/click?u=44993af90b0ee7e80c186a044&id=884f1e65f7&e=3ee42fd627
https://slo.us16.list-manage.com/track/click?u=44993af90b0ee7e80c186a044&id=fc1cb30eb5&e=3ee42fd627
https://slo.us16.list-manage.com/track/click?u=44993af90b0ee7e80c186a044&id=5d645b447d&e=3ee42fd627
https://slo.us16.list-manage.com/track/click?u=44993af90b0ee7e80c186a044&id=292c027dd9&e=3ee42fd627
https://slo.us16.list-manage.com/track/click?u=44993af90b0ee7e80c186a044&id=d9e681b50e&e=3ee42fd627
https://slo.us16.list-manage.com/track/click?u=44993af90b0ee7e80c186a044&id=0f1303e2dd&e=3ee42fd627
https://slo.us16.list-manage.com/track/click?u=44993af90b0ee7e80c186a044&id=42f9bcee7b&e=3ee42fd627
https://slo.us16.list-manage.com/track/click?u=44993af90b0ee7e80c186a044&id=67fdb8c6b6&e=3ee42fd627


rond 10 september.

 

Twitter, LinkedIn en Facebook
Je kunt SLO 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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