
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 staat het met de nieuwe leerweg?
Alle jongeren goed voorbereiden op de keuze voor en de overstap naar

vervolgonderwijs. Dat is het doel van de nieuwe leerweg in het vmbo.

Maar hoe gaat die nieuwe leerweg eruit zien? De beroepsgerichte

examenprogramma's van de gemengde leerweg krijgen er in ieder

geval een vaste plek in. Om te bepalen welke vakken/programma's nog

meer worden aangeboden heeft SLO, samen met de VO-raad, de

Stichting Platforms VMBO (SPV) en het Platform-TL een kader

ontwikkeld. Meer informatie>>

Schoolexamen rekenen: wat en hoe?
Met ingang van het schooljaar 2020/2021 moeten leerlingen die geen examen wiskunde doen, wel een

schoolexamen rekenen afleggen. Scholen mogen zelf binnen grenzen bepalen hoe ze dat

schoolexamen vormgeven. Om ze daarbij te helpen heeft SLO een handreiking ontwikkeld. Hoe maak

je bijvoorbeeld een PTA, hoe zit het ook al weer met de referentieniveaus, wat mag en wat moet of wat

kan. Ga naar de handreiking>>

Formatief evalueren: leren van andere

scholen
Hoe maak je formatief evalueren zichtbaar in jouw school? Hoe geef je

het veranderproces vorm, wie betrek je daarbij en op welk moment?

Lees hoe KSG Apeldoorn (pdf) het aanpakt met vallen, opstaan, leren en

doorgaan. En bekijk het uitgebreide draaiboek dat het Valuas College

Venlo heeft gemaakt voor collegiale visitaties met andere scholen om

van en met elkaar te leren.
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Beginnen met formatief evalueren, hoe dan?
Bij formatief evalueren hebben we het steeds over leerdoelen en

succescriteria. Maar wat zijn dat nu eigenlijk, waarom zijn ze zo

belangrijk en hoe leg je ze uit aan je leerlingen? Binnen het Leernetwerk

formatief evalueren hebben we hierover een verhelderende animatie

gemaakt. Naar de animatie>>

Een taal- en leesbeleid opstellen doe je zo!
Op de website lezeninhetvmbo.nl kun je nu de Handreiking voor het

opstellen en uitvoeren van een taal- en leesbeleidsplan vinden. Lees

hoe je je taalbeleid in 10 stappen vorm kunt geven. Benieuwd hoe

collega-scholen dat hebben gedaan? Lees de ervaringen van

Christelijke Scholengemeenschap Augustinus in Groningen en het

Wellantcollege in Amersfoort.

Maarten laat zich niet gek maken…..
In het proces van Curriculum.nu is ook de vraag actueel welke delen van het curriculum je bij voorkeur

als apart vak aanbiedt en welke zich lenen voor vakoverstijgend onderwijs. De meningen daarover in

onderwijsland zijn verdeeld. Maarten Pieters, leerplanontwikkelaar bij SLO, kijkt in dit kader terug op zijn

eigen opleiding in een column op Didactiefonline. Zijn conclusie: “Ik ben voor vakken en voor

vakoverstijgende samenhang in het curriculum, ik laat me niet gek maken”. Meer informatie over

(vormen van) samenhang vind je op de SLO-website>>

Verhuisbericht: Dansapedia
Menig kunstdocent kent 'm: de Dansapedia, met daarin een overzicht

van dansbegrippen, danssoorten en dansgezelschappen. Op veler

verzoek is de informatie, die eerder te vinden was op de website

DansTijd, in pdf-vorm beschikbaar gemaakt en verhuisd naar de SLO-

website. Download de Dansapedia>>

Welke begrippen gebruik jij in je taalonderwijs?
Komma, woordvorm, signaalwoord, stilistische adequaatheid.... Moeten jouw leerlingen deze

begrippen kennen? 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. Meedoen? Invullen kan tot 10 februari en duurt

ongeveer 15 minuten. Naar de enquête>>

Save the date: Het vmbo aan de slag met formatief evalueren
Een praktische informatiemiddag op woensdagmiddag 25 maart over formatief evalueren bij

Nederlands met gebruik van de leerroutes Passende perspectieven. Meer informatie volgt binnenkort

op  www.slo.nl. Aanmelden kan nu al bij Annette van der Laan.

Word jij onze nieuwe collega?
Ben jij vakexpert Nederlands en heb je een heldere visie op en

praktijkervaring in het onderwijs Nederlands in het vo? En houd je

https://slo.us16.list-manage.com/track/click?u=44993af90b0ee7e80c186a044&id=01ab893e24&e=673f1132bf
https://slo.us16.list-manage.com/track/click?u=44993af90b0ee7e80c186a044&id=1fd14d2e5d&e=673f1132bf
https://slo.us16.list-manage.com/track/click?u=44993af90b0ee7e80c186a044&id=59930c3d16&e=673f1132bf
https://slo.us16.list-manage.com/track/click?u=44993af90b0ee7e80c186a044&id=a2c0223046&e=673f1132bf
https://slo.us16.list-manage.com/track/click?u=44993af90b0ee7e80c186a044&id=c0f7cf39a8&e=673f1132bf
https://slo.us16.list-manage.com/track/click?u=44993af90b0ee7e80c186a044&id=cd0d8085ed&e=673f1132bf
https://slo.us16.list-manage.com/track/click?u=44993af90b0ee7e80c186a044&id=069b7b2b99&e=673f1132bf
https://slo.us16.list-manage.com/track/click?u=44993af90b0ee7e80c186a044&id=57bb6e9898&e=673f1132bf
https://slo.us16.list-manage.com/track/click?u=44993af90b0ee7e80c186a044&id=dc253dffb5&e=673f1132bf
https://slo.us16.list-manage.com/track/click?u=44993af90b0ee7e80c186a044&id=fa99cacf3d&e=673f1132bf
mailto:a.vanderlaan@slo.nl?subject=formatief%20evalueren%20met%20gebruik%20van%20passende%20perspectieven


daarbij de doorgaande lijn met het primair onderwijs scherp in je vizier?

Dan is een baan als leerplanontwikkelaar bij SLO misschien iets voor

jou. Lees de vacature>>

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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