
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.

SLO verhuist.... 
De dozen zijn gepakt, de verhuiswagens rijden binnenkort voor: SLO

gaat verhuizen! Per 1 juli aanstaande is ons nieuwe adres: Stationsplein

15, 3818LE Amersfoort.

 

De nieuwe leerweg in het vmbo
Na de zomervakantie starten de pilots met scholen die het

praktijkgerichte programma in de nieuwe leerweg vmbo vormgeven en

uitproberen. Vanaf schooljaar 2021-2022 gaan ook de leerlingen

beginnen met het praktijkgerichte programma. Stichting Platforms

Vmbo, platform-TL, VO-raad, SLO en OCW hebben ter voorbereiding

hierop twee webinars georganiseerd. Heb je ze gemist? Het eerste

webinar kun je nu al terugkijken, het tweede binnenkort. Ga naar de

website van Sterk beroepsonderwijs.

Wie maakt deze keer de presentatie?
Van taken verdelen en overleggen tot luisteren en jezelf leren kennen:

hoe kunnen leerlingen in de onderbouw van het v(s)o plezierig en goed

met elkaar samenwerken? SLO ontwikkelde materiaal voor tien

klassengesprekken waarbij samenwerking en zelfregulering centraal

staan. In elk gesprek ligt de focus op een bepaald aspect, met de ene

keer nadruk op samenwerken, de andere keer op zelfregulering. Ga er

meteen mee aan de slag>>
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Werken aan financiële geletterdheid
Voor veel vijftienjarigen is omgaan met geld moeilijk. Dat geldt vooral voor jongeren in het

praktijkonderwijs en vmbo-bb/kb. Het in balans houden van inkomsten en uitgaven, leren omgaan met

(digitale) verleidingen en voorkomen dat je in de schulden raakt is vaak lastig voor ze. Hoe kun jij als

docent je leerlingen voorbereiden op financiële zelfredzaamheid? In dit e-zine vind je relevante doelen

die je kunt gebruiken bij het vormgeven van je lessen, themakaarten met executieve functies die een rol

spelen bij financiële vaardigheden en een overzicht van concreet lesmateriaal. Naar de e-zine>>

SLO Context nummer 19
Gelukt! Toch nog een nieuw nummer voor de zomervakantie. Het

samenstellen ervan ging anders dan anders omdat schoolbezoeken

door tekstschrijvers en fotografen niet mogelijk waren. Maar dankzij de

bereidheid van schoolleiders en leraren om de interviews online te

voeren hebben we de magazines toch kunnen vullen met mooie

verhalen. In dit vo-nummer artikelen over gelijke kansen voor iedere

leerling, het nieuwe examenprogramma informatica, bevorderen van

leesmotivatie en leesvaardigheid en de laatste stand van zaken rondom

Curriculum.nu. Download het magazine>>

Twee nieuwe 10-14 blogs
Wat is een 10-14 school? Is het verlengd po? Vervroegd vo of een nieuw

onderwijs concept? Over die vraag denkt Chris Hazelebach al een tijdje

na. Lees zijn blog Wat is een 10-14 school?>>

Margreet Kamman vond in 2017 dat de basisschool van haar kinderen

weinig aansluiting had met het voortgezet onderwijs. Samen met andere

ouders ging ze aan de slag en startte in 2018 met Tienerschool Sneek.

Lees over haar ervaringen in Het tienerbrein in ontwikkeling >>

Willen, kunnen en blijven lezen
Welke factoren remmen en welke factoren stimuleren de leesontwikkeling van kinderen en jongeren?

Stichting Lezen publiceerde deze maand De doorgaande leeslijn met daarin wetenschappelijke

inzichten over een effectieve aanpak om kinderen en jongeren te laten uitgroeien tot gemotiveerde,

leesvaardige en literair competente volwassenen. Het rapport was aanleiding voor het organiseren van

een webinar waaraan onder andere SLO’ers Joanneke Prenger en Gerdineke van Silfhout een bijdrage

leverden. Je kunt de publicatie downloaden en het webinar terugkijken.

www.erk.nl wordt vernieuwd: denk mee! 
De website www.erk.nl is al jaren een vertrouwde digitale plek waar je

alle informatie vindt over het Europees Referentiekader voor je onderwijs

in moderne vreemde talen. Dit jaar krijgt de website een nieuw jasje en

deels nieuwe invulling. Vorig jaar hebben gebruikers van de site al

suggesties gedaan voor verbetering en een deel van de ideeën is

uitgewerkt: een zoekinstrument, aansprekende animaties en

actualisering van de inhoud. Het prototype dat zo is ontstaan willen we

graag opnieuw aan gebruikers voorleggen. Denk je met ons mee of we

op de goede weg zijn? Aanmelden>>

Inspiratie voor formatief evalueren bij les op afstand
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Leraren, schoolleiders, SLO’ers en onderzoekers van de leernetwerken Formatief evalueren hebben

afgelopen periode gewerkt aan een padlet vol inspiratie over formatief evalueren bij les op afstand. Op

het digitale prikbord vind je mooie praktijken, handige tools, ervaringen van collega’s, concrete

lesideeën en nog veel meer. Hun lessen en tips zijn ook te lezen in twee praktische blogs op

Vernieuwenderwijs. Lees deel 1 en deel 2 van het blog of ga naar de padlet>>

Tot ziens in september
Dit is de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2019/2020. De

eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt rond 22 september. Wij wensen je

een hele fijne vakantie!

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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