
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.

Wat doen we met de schoolexamens?
Geen centraal eindexamen dit jaar, maar alleen een schoolexamen. Als

school neem je de schoolexamens elk jaar af, dus wat doe je nu

hetzelfde en wat anders? Stichting Cito heeft in samenwerking met

Kennisnet en SLO, een online helpdesk geopend voor alle praktische

vragen die je als vo-docent hebt. Bij de Rijksoverheid vind je een FAQ die

dagelijks wordt bijgewerkt. Lees meer>>

ICT maakt onderwijs op afstand mogelijk
Bijna alle leerlingen volgen op dit moment onderwijs vanuit huis.

Afstandsleren met behulp van ICT maakt het mogelijk om met leerlingen

in contact te blijven. Maar leerlingen en leraren hebben al snel gemerkt

dat afstandsleren iets anders is dan leren op school. Dat is even

wennen. Om de scholen die nu de eerste stappen hebben gezet op het

gebied van afstandsonderwijs verder te ondersteunen, hebben we een

aantal zaken op een rijtje gezet. Lees meer>>

Zicht krijgen op de kwaliteit van het thuiswerk
Ook het nakijken van opdrachten die leerlingen hebben gemaakt gaat nu anders. Hoe houd je als

docent op afstand zicht op de kwaliteit van hun werk? En hoe kunnen je leerlingen zelf nagaan of het

(al) goed is? Lees de tips van Gerdineke van Silfhout hierover >>

Thuiswerk, ook voor praktijkonderwijs en

vso
SLO heeft vijf taakkaarten gemaakt met praktische activiteiten voor
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schoonmaken, koken, verzorgen van plant of dier en klussen in huis.

Leerlingen in het praktijkonderwijs en het vso kunnen met deze

taakkaarten zelfstandig thuis aan de slag. De taakkaarten zijn praktisch,

sluiten aan bij de doelen voor taal en rekenen (1F) en passen bij

uitstroom in de sectoren consumptief, groen, techniek en zorg &

welzijn. Meer informatie en downloaden>>

Gaat het wel of niet door?
Door SLO geplande fysieke bijeenkomsten gaan in ieder geval tot 1 juni

niet door. Sommige bijeenkomsten worden verplaatst naar een latere

datum en voor andere zoeken we een online oplossing. Heb je je al voor

een event aangemeld? Je krijgt via e-mail informatie over een

alternatieve datum. Kun je niet op die dag, dan krijg je uiteraard het

betaalde bedrag teruggestort. De stand van zaken vind je op onze

eventspagina>>

SLO blijvend bereikbaar voor vragen en ondersteuning
Het organiseren van onderwijs voor de leerlingen die thuis zitten vraagt nu om alle aandacht van

leraren en schoolleiders. SLO leeft met jullie mee in deze uitdagende tijd en wenst jullie de energie die

nodig is om de klus te klaren. Wij blijven bereikbaar voor vragen en ondersteuning dus aarzel niet om

contact te zoeken via alle reguliere telefoonnummers en e-mailadressen. Houd ook onze social media

en website in de gaten voor actuele informatie om je te helpen het onderwijs de komende tijd anders

vorm te geven.

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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