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

Samen talenten stimuleren en vieren
Dat is het thema van de tweedaagse conferentie Begaafdheid,
creativiteit & talentontwikkeling op 13 en 14 november in Nieuwegein,
georganiseerd door SLO en het NCTN. Het wordt weer moeilijk kiezen
uit de vele (verdiepings)workshops, inspiratiesessies en lezingen. Meer
lezen over het programma en je aanmelden>>

Executieve functies in het voortgezet onderwijs
Een van de workshops van de hierboven genoemde tweedaagse conferentie heeft als onderwerp
executieve functies. Hoe geef je leerlingen in het vo inzicht in de vele executieve functies? En hoe zorg je
dat ze zelf kunnen bepalen welke executieve vaardigheid verdere ontwikkeling kan gebruiken? SLO'ers
Hanna Beuling en Marloes Warnar nemen je hierin mee. Aanmelden>>

Curriculumontwikkeling doe je zo!
Wil je aan de slag met het verbeteren, vernieuwen of veranderen van
(onderdelen van) het curriculum van je school? En weet je niet goed
waar te beginnen? Met behulp van de ontwikkelkaarten die SLO samen
met scholen heeft gemaakt en uitgeprobeerd, werk je toe naar een
tijdlijn met activiteiten die je met je team kunt aanpakken. Ga naar de
ontwikkelkaarten>>

Eigen-wijze curriculumontwikkeling
Het Profielenberaad, een landelijk netwerk van 15 profielorganisaties die zich richten op verschillende
vormen van talentontwikkeling, organiseert haar 16e symposium, met als thema Eigen-wijze
curriculumontwikkeling. Hoe gaan profielscholen om met de 30% vrije ruimte in het curriculum en hoe

vullen ze overige 70% op hun eigen manier in? Vanuit de wetenschap levert Prof. dr. Monique Volman
een bijdrage. Ze gaat in op het belang van actieve betrokkenheid van scholen en leraren bij het
vormgeven van het curriculum van de toekomst. Ook Alida Oppers (directeur-generaal po/vo van OCW)
is aanwezig. Meer informatie en aanmelden>>

Voorsorteren, wanneer?
Een belangrijke reden om voor 10-14-onderwijs te kiezen, is om de
selectie voor het voortgezet onderwijs uit te stellen tot eind klas 2.
Hierdoor kunnen leerlingen er langer over doen om te ontdekken welk
type vervolgonderwijs het beste bij ze past. Maar betekent het moment
van uitstellen van de keuze ook dat je later start met het keuzeproces en
met het voorsorteren? Lees het blog>>

Geef je schrijfonderwijs een nieuwe impuls
Kom naar de inspiratiemiddag Toetsing van schrijfvaardigheid voor docenten Engels en Nederlands in
de bovenbouw vmbo/havo/vwo. Bron voor de inspiratie is het leernetwerk schrijfvaardigheid dat SLO en
Cito de afgelopen twee jaar hebben begeleid. Tijdens de middag zijn er presentaties van interessante
keynotes en ervaringen van vakgenoten uit het leernetwerk, maar je kunt ook zelf aan de slag in twee
workshoprondes over het ontwikkelen van goede schrijftaken en de bijbehorende
beoordelingsmodellen. Meer informatie en aanmelden>>

"Alleen een cijfer zegt niks over wat je kunt"
Een mooie uitspraak van leerling Femke. "Ik kan nu mijn ouders
uitleggen wat ik heb geleerd en welke doelen ik heb gehaald". Hoe zorg
je er als docent voor dat een leerling weet waar hij naartoe werkt, dat hij
weet wat hij nodig heeft om het leerdoel te behalen? Wanneer en hoe
geef je zinvolle feedback? En hoe bepaal je vervolgstappen? Lees alles
over formatief evalueren op de vernieuwde website van SLO>>

Onderwijstoptalenten van harte gefeliciteerd!
Op 3 oktober is de OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt. In de
categorie basisonderwijs ging de prijs naar Dieuwke Verkerk van VU
Amsterdam/Windesheim Zwolle. Haar onderzoek bevat concrete
adviezen om de samenwerking met ouders te integreren in het
curriculum van de pabo. In de categorie voortgezet onderwijs streek
Bernice d’Anjou van TU/e School of Education Eindhoven met de eer. Zij
ontwikkelde een spel dat leerlingen stimuleert actief en zelfstandig te
studeren om zo de werklast van de docent te reduceren. Lees meer op
de site van de OTTP>>

Heb je je al ingeschreven voor de conferentie Formatief
toetsen?
Kom op 13 november ook naar de conferentie Formatief toetsen in het voortgezet onderwijs. Leer hoe
je formatief toetsen kunt inzetten in de klas of volg een workshop, verzorgd door FE-experts en leraren
die al werken met formatief toetsen. Maak kennis met internationaal expert op het gebied van feedback,
Harry Fletcher-Wood, wissel ervaringen uit met andere leraren/schoolleiders en neem een schat aan

ervaringen mee naar huis. Aanmelden>>

Op 10 oktober is het zover....
Dan worden de bouwstenen uit Curriculum.nu aangeboden aan
minister Slob. Ruim anderhalf jaar zijn 125 leraren, 18 schoolleiders en
ruim 80 ontwikkelscholen bezig geweest met de vraag wat leerlingen in
het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Er zijn
zes ontwikkelsessies geweest en in zes consultatierondes kon
feedback gegeven worden op de conceptvoorstellen. Meer nieuws over
de aanbiedingsdag en de bouwstenen vind je na donderdag op de site
van Curriculum.nu.

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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