
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.

"Het is hier cool om nieuwsgierig te zijn"
Zomaar een uitspraak van een leerling die onderwijs krijgt op het NOVA

Tienercollege in Dordrecht. Projectleider Joana Oliveira vindt dit het

mooiste bewijs dat haar school met het 10-14 schoolconcept op de

goede weg is. Lees haar enthousiaste blog>

Een leesoffensief op school?
De website lezeninhetvmbo.nl helpt je daarbij. Je vindt er nieuwe tips,

goede les- en schoolpraktijken, een instrument voor het opzetten van

een leesbeleid en nog veel meer. Vul met je team de quickscan in om te

kijken wat al goed gaat, maar ook wat er nog te verbeteren valt aan jullie

taal- en leesonderwijs. Organiseer activiteiten in en buiten de school,

faciliteer samenwerking met ouders en de bibliotheek. Ga snel naar de

website>>

Inschrijving geopend: Conferentie Formatief toetsen ook bij jou

in de klas en op school!
Leer en ervaar hoe je formatief toetsen kunt inzetten in je klas of implementeren op jouw school. Maak

kennis met internationaal expert op het gebied van feedback, Harry Fletcher-Wood. Wissel ervaringen

uit met andere leraren en schoolleiders. Het kan op de conferentie die SLO samen met de Hogeschool

Utrecht en de universiteiten van Twente, Maastricht en Wageningen organiseert op 13 november.  Meer

informatie en aanmelden>>
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verschenen. Met artikelen over een jaar lang feedback geven aan

Curriculum.nu, de verbinding tussen kunst en bètavakken, meer halen

uit schrijfopdrachten, een training formatief toetsen voor docenten en

nog veel meer. Download de SLO Context>>

Wat vinden docenten en leerlingen van de

nieuwe programma's?
Voor de tweede keer heeft SLO docenten gevraagd naar hun ervaringen

met het nieuwe beroepsgerichte examenprogramma in het vmbo. Hoe

tevreden zijn zij ermee en wat zijn verschillen met de eerste meting? Ook

leerlingen konden nu hun mening geven. Hoe kiezen ze hun profiel en

wie helpt ze daarbij? Wat vinden ze van hun opleiding? En van de stage?

Je kunt het lezen in het rapport van de tussenmeting. Download het

rapport>>

Waar 10-14 onderwijs elkaar ontmoet...
Wie heeft al een goede doorlopende leerlijn voor rekenen/wiskunde uitgewerkt en wil dit voorbeeld

laten zien? Welke vaardigheden heeft een leraar nodig om 10-14 leerlingen te kunnen coachen?

Zomaar een paar ingewikkelde vragen die beantwoord kunnen worden door al bestaande 10-14

scholen. Spring High, Onderwijsroute 10-14, Het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs en SLO nodigen je

uit voor een conferentie waarop deze en andere vragen aan de orde komen. De conferentie is bedoeld

om van elkaar te leren! Meer lezen en aanmelden>>

Wie wint dit jaar de

OnderwijsTopTalentPrijs?
Ook in 2019 is SLO weer partner van de OnderwijsTopTalentPrijs. Het

INOP organiseert de OnderwijsTopTalentPrijs (OTTP) al bijna 20 jaar en

reikt de prijs jaarlijks uit aan talentvolle afstudeerders aan pabo's en

lerarenopleidingen. SLO wil als partner van de OTTP het

curriculumbewustzijn bij leraren in opleiding stimuleren. We doen dat

samen met verschillende partners uit het onderwijsveld. De prijs wordt

uitgereikt tijdens de Onderwijsweek op donderdag 3 oktober 2019 in

Amersfoort. Lees meer>>

Als leraar de kar trekken op school, hoe doe

ik dat?
Als LOF-leraar loop je graag voorop bij nieuwe ontwikkelingen op jouw

school, bijvoorbeeld bij de aanstaande curriculumherziening. Wil jij

weten hoe je die kar kunt trekken en hoe je collega's en directie mee

kunt nemen in dit proces? Je kunt het horen in de workshop van SLO'er

Ria Brandt tijdens het LOF-festival op 18 september in de Reehorst in

Ede. Je kunt je nog inschrijven>>
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Save the date: conferentie Platform Taalgericht Vakonderwijs
Het platform organiseert vrijdag 6 december een werkconferentie met als thema Vakonderwijs en

geletterdheid. Inschrijven kan vanaf 15 september. Lees alvast meer>>

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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