
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.

Didactief: special digitale geletterdheid en

burgerschap
In het huidige curriculum is nog te weinig aandacht voor digitale

geletterdheid en burgerschap. De aandacht die er is, is versnipperd en

weinig samenhangend. In het onderwijs van de toekomst krijgen digitale

vaardigheden en burgerschap een prominentere plaats. Didactief laat in

deze special, die samen met SLO is gemaakt, scholen aan het woord

die hierin al goed op weg zijn. Naar de special>>

Vaardig in de 21e eeuw
‘Leraren vinden het nog wel moeilijk om deze vaardigheden te

integreren met hun onderwijsaanbod.’ Zo maar een uitspraak tijdens de

stakeholdersbijeenkomst rondom 21e-eeuwse vaardigheden vorige

maand. Voor de bijeenkomst met opleiders, onderzoekers, uitgevers en

ontwikkelaars van lesmateriaal/portfolio's is een e-zine gemaakt waarin

ook de opbrengsten van de bijeenkomst zijn opgenomen. Naar het e-

zine>>

Symposium Handschriftonderwijs
Het handschriftonderwijs is in de afgelopen jaren wat naar de achtergrond verschoven. Dat is jammer

want het met de hand schrijven daagt het brein van leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet

onderwijs uit bij het leren en hun verdere ontwikkeling. Tijdens dit symposium geven gerenommeerde

sprekers hun kijk op de huidige taalvaardigheid en een vernieuwende positie van het

handschriftonderwijs. Zo gaat SLO’er Gerdineke van Silfhout in op ontwikkelingen in het Nederlandse

taalonderwijs en geeft Erik Scherder op geheel eigen wijze zijn visie op schrijven met de hand. Meer
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informatie en aanmelden>>

Less is more…..
Hoe geef je feedback in de klas? Gouden tips van Harry Fletcher-Wood,

expert in feedback en responsive teaching. In een SLO-blog lees je over

doelgerichte en effectieve feedback. De tips, tops en tools die hij deelde

met docenten van verschillende vakken in twee masterclasses, deelt

SLO met jou. Lees het blog>>

Schouders eronder, er is werk aan de winkel
De leesprestaties en leesmotivatie van Nederlandse leerlingen zijn opnieuw gedaald volgens het

driejaarlijkse Pisa-onderzoek naar schoolprestaties en het welbevinden van vijftienjarigen wereldwijd.

De daling is fors: Nederlandse leerlingen behalen de laagste leesvaardigheidsscores in vijftien jaar.

Een kwart van hen leest niet op het niveau dat nodig is om goed te kunnen functioneren in de

maatschappij. Gelukkig zijn er al verschillende initiatieven gestart om het tij te keren. Meer lezen>>

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>>

Een taaloffensief in de vakken
Wie vorige week de werkconferentie Vakonderwijs en geletterdheid van

het Platform Taalgericht Vakonderwijs bezocht heeft al een exemplaar

van de conferentiebundel. Kon je er niet bij zijn? We hebben zowel de

plenaire lezingen als de 14 bijdragen aan de werksessies gebundeld.

Download de publicatie>>

Komma, woordvorm, signaalwoord, stilistische adequaatheid....
Welke begrippen vind jij als docent in het po of vo belangrijk in jouw taalonderwijs? SLO werkt op dit

moment aan een doorlopende leerlijn begrippen voor taalbeschouwing. De leerlijn sluit aan bij het

referentiekader taal en houdt ook al rekening met de voorstellen van Curriculum.nu. Met een enquête

gaan we na of docenten de opgenomen begrippen relevant vinden en ook daadwerkelijk gebruiken.

Meewerken? Het invullen van de enquête kan tot 9 januari. Naar de enquête>>

Hoe doe je dat nou, formatief evalueren?
Op de SLO-website vind je vanaf nu praktijkvoorbeelden die je een beeld

geven van formatief evalueren bij de verschillende vakken. Ze bieden

inspiratie, prikkelen en zetten aan tot denken: wat maakt een lespraktijk

nu formatief? Er zijn al voorbeelden voor Nederlands, mens &

maatschappij en exacte vakken. Meer voorbeelden volgen. Bekijk de
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vmbo-voorbeelden of de voorbeelden voor havo/vwo.

Materialen executieve vaardigheden
Op de conferentie Begaafdheid en talentontwikkeling van vorige maand

vonden de materialen over executieve vaardigheden gretig aftrek. Door

de workshops zijn docenten niet alleen geïnspireerd om hier met hun

leerlingen mee aan de slag te gaan, maar zijn ze ook zelf gaan

nadenken over welke executieve vaardigheid zij verder willen

ontwikkelen. Alle leeractiviteiten en materialen staan klaar om uit te

proberen. Meer lezen en downloaden>>

Hand-outs conferentie Begaafdheid en talentontwikkeling
Nu we het toch over die conferentie hebben: de hand-outs van de verschillende workshops en keynotes

zijn beschikbaar. Download de hand-outs van 13 november of 14 november>>

Werken bij SLO?
Ben jij vakexpert op het gebied van de moderne vreemde talen? En heb je een heldere visie op MVT-

onderwijs en ervaring met de onderwijspraktijk van het voortgezet onderwijs? Denk dan eens aan een

baan als leerplanontwikkelaar bij SLO. Lees de vacature>>

Fijne feestdagen!
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2019. SLO wenst je hele fijne

feestdagen en een gezond en gelukkig 2020.

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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