
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.

Hoe begeleid je leerlingen binnen 10-14

onderwijs?
Eind september kwam het 10-14 netwerk Begeleiden van leerlingen

binnen 10-14 onderwijs voor het eerst bij elkaar. SLO’er Hanna Beuling

was erbij en vertelt over haar ervaringen tijdens deze bijeenkomst in

Zwolle. Waar begin je in zo’n netwerk? Wat moet het opleveren?

Wanneer is het netwerk een succes? Lees Hanna’s blog>>

Hart voor Nederlands!
Op 22 en 23 november vindt alweer de 33e HSN-conferentie plaats, de

conferentie voor iedereen in Nederland en Vlaanderen die het schoolvak

Nederlands een warm hart toedraagt. In 11 verschillende stromen

worden 80 presentaties verzorgd, van primair tot hoger onderwijs,

praktijkgericht en innoverend. SLO’er Anne-Christien Tammes verzorgt

een sessie over het werken van de taal- en denkontwikkeling van

basisschoolleerlingen tijdens de zaakvakles. Lees meer en meld je

aan>>

Beoordelen van schrijfvaardigheid
Je kunt je nog aanmelden voor 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. Leer tijdens de middag

hoe je een goede schrijftaak maakt en hoe je de producten van je leerlingen beoordeelt. Luister naar

collega-docenten die vertellen hoe zij dat doen en ga met een schat aan informatie naar huis. Meer

informatie en aanmelden>>
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Conferentie Vakonderwijs en geletterdheid
Er moet een Leesoffensief komen! Dat vinden de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur. Daarvoor

bestaan veel kansen, niet alleen bij Nederlands, maar juist ook binnen de andere schoolvakken. Hoe

scholen aan een taaloffensief in de vakken kunnen werken staat centraal op de werkconferentie van het

Platform Taalgericht Vakonderwijs. In aansprekende plenaire presentaties en workshops bespreken

opleiders, leraren (in opleiding), taalcoördinatoren, onderzoekers uit het hele land hun ervaringen. Dus

wil jij ook weten hoe je passende taalsteun aan je leerlingen kunt geven, hoe je als vakleraar hierin

samenwerkt met collega’s? Dit en nog veel meer ontdek je op de conferentie. Meer lezen en

aanmelden>>

Praat mee over de nieuwe ERK-website
Binnenkort wordt de website over het Europees Referentiekader voor de

talen geactualiseerd aan de hand van de laatste ontwikkelingen. Dit

willen we graag doen op basis van input van gebruikers van de website.

Wat we graag van je willen weten is welke content van de website moet

blijven, welke we kunnen weglaten, wat er nog ontbreekt en hoe we het

gebruikersgemak kunnen verbeteren. Denk je met ons mee? Meer

informatie en aanmelden>> 

Netwerk voor talenontwikkeling
Wat hebben Geo Future School, Stichting Technasium en het UNESCO-

scholennetwerk met elkaar gemeen? Juist, ze maken alle drie deel uit

van het Profielenberaad. In totaal zijn 15 profielorganisaties betroken bij

het beraad dat zich sterk maakt voor talentontwikkeling op alle terreinen,

variërend van cultuur en tweetalig onderwijs tot bètavakken en

wetenschapsoriëntatie. Al zo’n 650 scholen voor voortgezet onderwijs

zijn aangesloten via de profielorganisaties. SLO’er Ange Taminiau voert

het secretariaat. Het Profielenberaad heeft nu een eigen website. Neem

een kijkje>>

Masterclass curriculumontwikkeling voor

OnderwijsTopTalentPrijs-deelnemers
Wil je weten wat curriculumontwikkeling nou precies is en ben je

nieuwsgierig naar tools die je helpen b ij het ontwerpen van onderwijs?

Met die vraag nodigde SLO de deelnemers van de

OnderwijsTopTalentPrijs uit voor een Masterclass

curriculumontwikkeling. Op donderdag 7 november werkten de

(aankomende) leraren aan de hand van de Curriculumwaaier en diepte-

interviews aan vier mondiale thema’s. Het resultaat? Een mooi product

om op school mee aan de slag te kunnen!

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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