
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.

Taal en rekenen in de profielvakken
Iedere leerling passend onderwijs. Dat is het doel van het meerjarige

project Passende perspectieven. Binnen het project zijn leerroutes voor

het vmbo ontwikkeld die docenten kunnen gebruiken om een voor hun

leerlingen passend onderwijsaanbod vorm te geven. Aansluitend

daarbij hebben we lessuggesties uitgewerkt waarin we laten zien hoe

taal en rekenen in samenhang met profielvakken aangeboden kunnen

worden in de lespraktijk. Download de lessuggesties rekenen en/of

download de lessuggesties taal>>

Online: Landelijke conferentie digitale

geletterdheid 2020
Voor alle docenten die bezig zijn of gaan met digitale geletterdheid in de

onderbouw van het voortgezet onderwijs, is er op 23 en 24 juni de

landelijke conferentie 2020. Nadruk in de online sessies ligt op het

lesgeven in de praktijk, het gebruik van concreet lesmateriaal en good

practices. Meer informatie en aanmelden>>

Wat is het bewaren waard? 
De afgelopen maanden hebben scholen veel manieren gevonden om het onderwijs aan hun leerlingen

door te laten gaan. Veel van die aanpakken en oplossingen zijn de moeite waard om te bewaren. Ze

kunnen een belangrijke rol spelen bij het doordenken hoe je het onderwijs in de toekomst vorm wilt

geven. Om keuzes te maken over welke kennis en ervaringen het waard zijn om te borgen heeft SLO,

samen met de VO-raad, een gespreksleidraad opgesteld voor school- /teamleiders en docenten in het

voortgezet onderwijs. Lees meer en download de leidraad>>
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Formatief evalueren bij onderwijs op afstand
Welke didactische keuzes maak je om de leermotor van leerlingen te

laten draaien bij onderwijs op afstand? Nellianne van Schaik, leraar

Nederlands van het Calvijn College Goes vertelt daarover aan de hand

van een concreet voorbeeld. Zij maakte gebruik van formatief evalueren

bij de schrijfopdracht die ze haar 3-vwo klas gaf in de weken van het

afstandsonderwijs. Wat ze daar zelf van leerde? Je leest het in haar

blog>>

Een ander examen Nederlands...
Gerdineke van Silfhout, taal- en toetsexpert van SLO, geeft haar visie op het examen Nederlands. In

haar bijdrage aan de reeks Het ideale eindexamen op Neerlandistiek.nl deelt ze haar observaties over

de huidige examenprogramma’s Nederlands (vmbo en havo/vwo) en haar beschouwing over het

examen als geheel met je. Bestaat het ideale examen volgens Gerdineke? Lees haar essay>>

Hoe gaan jouw leerlingen om met geld?
Financieel redzaam zijn is belangrijk in je hele leven. Maar keuzes

maken op dat gebied is niet altijd makkelijk, zeker niet voor leerlingen in

het praktijkonderwijs en vmbo-bb/kb. In deze publicatie geven we

handvatten die leraren kunnen gebruiken om de financiële geletterdheid

van hun leerlingen te bevorderen zodat ze beter de regie over hun eigen

(financiële) leven kunnen voeren. Download de publicatie>>

Aftrap Netwerk speciaal onderwijs (online)
De al eerder aangekondigde oprichtingsbijeenkomst van het Netwerk

speciaal onderwijs op 19 mei gaat online door met een aangepast

programma. In een uur nemen we je mee in een interview met oud-

SLO’er Hans Pietersen over zijn binnenkort te verschijnen boek over

speciaal onderwijs, maak je in een actieve werkvorm kennis met elkaar

en presenteert het Elan College in Bussum een praktijkvoorbeeld over

21e-eeuwse vaardigheden. Aanmelden kan nog. Meer informatie en

inschrijven>>

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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