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  Nieuwsbrief vmbo
Via deze nieuwsbrief informeert SLO je over de manier waarop wij samen met het

onderwijsveld invulling geven aan leerplanontwikkeling binnen het vmbo en over

nieuwe ontwikkelingen in projecten. Daarnaast voorzien we je van handige downloads

waarmee je direct aan de slag kunt.

En we pakken de dozen weer
uit...
In de vorige nieuwsbrief meldden we dat SLO ging verhuizen. In de

zomermaanden is er hard gewerkt aan de bedrijfsverhuizing en in deze eerste

nieuwsbrief na de vakantie kunnen we trots een indruk geven van ons nieuwe

kantoor in Amersfoort. Natuurlijk is zo’n verhuizing met het uitpakken van de

dozen nog niet klaar: een nieuw kantoor is net een nieuw paar schoenen. Soms

duurt het even voordat die echt lekker zitten. SLO volgt het advies van de

Rijksoverheid in coronatijd en dus werken onze medewerkers nog zoveel
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mogelijk vanuit huis. Toch zullen we ons vast en zeker snel op ons gemak

voelen in de Keistad!

Hoe gebruiken leraren cultureel erfgoed?

Leraren uit het primair en voortgezet onderwijs nemen graag aanbod af van

culturele instellingen. Met hun leerlingen bezoeken ze musea of culturele

plekken en ze gebruiken(digitaal) lesaanbod van de instellingen op verschillende

manieren in hun lessen. Ontwikkelaars en aanbieders van cultureel lesmateriaal

willen graag dat het onderwijs hun materialen gebruikt. Maar hoe kunnen zij

hun aanbod zo goed mogelijk laten  aansluiting bij de doelen van de

verschillende vakken en/of leergebieden? De zes scenario’s in deze handreiking

schetsen de mogelijke rollen van de leraar als gebruiker van cultureel erfgoed.

Elk scenario helpt de aanbieders van cultureel erfgoed om met de leraar in

gesprek te gaan over de beste manier waarop hun aanbod aan kan sluiten bij

de vraag van de scholen.

  Download de handreiking
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Waar 10-14 onderwijs elkaar ontmoet(te)

Dat was de titel van de landelijke conferentie 10-14 onderwijs van begin dit jaar

op Spring High in Amsterdam. Vragen van de deelnemers waren het

uitgangspunt voor de dag. Die vragen zijn nu beantwoord door experts,

teamleiders en leraren en op onderwerp gerubriceerd. Dat levert een mooi

samengesteld palet op, dat we graag willen delen. SLO behartigt de

curriculum-gerelateerde vragen (vanuit het welbekende spinnenweb) en het

Lerend Netwerk 10-14 onderwijs richt zich vooral op de overwegingen om

met 10-14 onderwijs te starten, visie en organisatorische vraagstukken,

knelpunten rond wet- en regelgeving en hoe hiermee om kan worden gegaan. 

Nieuwe producten
formatief evalueren 

In de derde animatie over de FE-

cyclus is te zien hoe je

leerlingreacties verzamelt, analyseert

en interpreteert. Met behulp van de

reflectiekaarten FE reflecteer je met

enkele collega’s of je hele schoolteam

op je eigen onderwijs.

Drongo talenfestival

Alweer de 9e editie van het leukste

en grootste festival over de impact

van taal. Dit jaar geheel online met

als thema (De toekomst van) LEZEN!

SLO’ers Gerdineke van Silfhout en

Joanneke Prenger geven een

presentatie over de basis-

ingrediënten voor de beste leessoep

op school.
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   Neem een kijkje

   Meer lezen en programma

Update technologie en toepassing

Een waterbesparende douche, een robot, 3D-geprinte bekers en ontwerpen

voor zelfbouwhuizen: aan de hand van levensechte opdrachten uit bedrijfsleven

en maatschappelijke instellingen maken leerlingen kennis met de toepassing van

technologie. Het schoolexamenvak technologie en toepassing (T&T) is

ontwikkeld om leerlingen op praktische wijze gericht te laten werken aan

beroepsoriëntatie en beroepsbeelden, om zo de doorstroming van de

theoretische leerweg in het vmbo naar vervolgopleidingen te verbeteren. SLO

volgt het invoeringstraject van het conceptschoolexamenvak in vmbo-gl/tl en

rapporteert over de ervaringen van docenten en leerlingen uit de pilotscholen.

Benieuwd naar wat zij er tot nu toe van vinden? Lees het rapport van de

tweede tussenmeting.

  Download de publicatie

Leraar en curriculum: kip en ei

Dat is de titel van het online symposium dat SLO organiseert ter gelegenheid
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van het afscheid van SLO-collega Maarten Pieters. Maarten hoopt binnenkort te

promoveren en hij zal tijdens het symposium ingaan op zijn onderzoek. Daarin

kijkt hij naar de praktijk van een aantal docenten, en gaat na welke belangrijke

ideeën van curriculumontwikkelingen sinds de jaren '70 daarin terug te vinden

zijn. Maar ook andersom: hoe vinden ontwikkelingen in de onderwijspraktijk

hun weg naar het formele curriculum? Het onderzoek helpt om de wederzijdse

invloed die de twee vormen van het curriculum op elkaar hebben te begrijpen

en zo sterk mogelijk te maken. Maartens onderzoek spitst zich toe op het

natuurkundeonderwijs in bovenbouw havo/vwo maar zijn vragen en conclusies

zijn voor meerdere vakgebieden interessant. Geïnteresseerd? Je kunt het

symposium bijwonen. 

  Meld je aan

"Zinvol om elkaar zo te ontmoeten"

Dat was slechts één van de positieve reacties bij de start van het Netwerk

speciaal onderwijs (NSO) afgelopen mei. Het NSO organiseert twee keer per

jaar een bijeenkomst over actuele onderwijskundige thema’s gericht op speciaal

(basis)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Op 3 november van 15.30

tot 17.00 uur organiseren we de tweede (online) bijeenkomst van dit

jaar, nu rond het thema burgerschap. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan

bij Lucy Besseler.

Tweedaagse Online festival Formatief evalueren

Op 4 en 5 november delen we tijdens dit online festival kennis, inzichten,

praktijken, concrete voorbeelden en instrumenten met je die je direct kunt

toepassen in je onderwijspraktijk. De informatie hebben we opgehaald vanuit

twee onderzoekstrajecten die SLO samen met verschillende universiteiten

uitvoert op meer dan 40 scholen. De webinars en online workshops worden

verzorgd door collega’s van SLO, onderzoekers, en leraren die formatief

evalueren vormgeven in hun school. Ook hebben we Shirley Clarke bereid

gevonden het festival te openen.

Aanmelden
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Werk jij ook mee aan het landelijk curriculum?

Curriculum.nu zoekt enthousiaste en nieuwsgierige leraren met passie voor hun

vak die willen meewerken aan de herziening van het landelijk curriculum. In

oktober vorig jaar leverden leraren en scholen hiervoor de bouwstenen op. In

januari start de volgende stap: teams van leraren, lerarenopleiders/vakdidactici

en curriculumexperts van SLO gaan de bouwstenen verder ontwikkelen tot

conceptkerndoelen. 

   Lees meer en meld je aan
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