Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

SLO <info@slo.nl>
dinsdag 26 januari 2021 10:59
secretariaat@platform-pie.nl
Nieuwsbrief vmbo - januari 2021

View this email in your browser

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.

www.erk.nl vernieuwd
Het Europees Referentiekader voor de talen (ERK) speelt een belangrijke rol in
het hele talenonderwijs. Sinds kort is het ERK geactualiseerd en aangevuld. De
website www.erk.nl kon natuurlijk niet achterblijven! Vanaf december is de
nieuwe website online. Je vindt er informatie over de inhoud van het vernieuwde
ERK. Om meteen een beeld te krijgen, kun je kijken naar twee animaties over
de structuur van het ERK en het nieuwe begrip mediation. Je kunt ook alle can
do-beschrijvingen snel vinden en downloaden. Of praktische handreikingen en
voorbeelden lezen, en leestips voor verdieping. Voor de ontwikkeling van de
website hebben we steeds input en feedback van gebruikers gebruikt. Dat

willen we dit jaar graag blijven doen in de uitbreiding van de materialen voor
leraren. En in de invulling van specifieke profielen voor opleiders en
leerkrachten. Meedenken? Graag!

Mail om je aan te melden
Meer lezen over het ERK

In plaats van de NOT
Normaal zou rond deze tijd de Nationale Onderwijstentoonstelling plaatsvinden
en zou je SLO daar tegenkomen. Helaas, de NOT is verplaatst naar het eind van
het jaar. Maar niet getreurd! Een nieuwe SLO Context vo staat vol met
interessante artikelen waarmee je je tijd kunt vullen. Lees over een soepele
overgang po/vo, een hot item in deze tijd. Over een nieuw kerndoelentraject
voor het (v)so en over de praktijkgerichte programma's in het vmbo. Stap in
de wereld van Sylvia Dortmundt, die curriculumspecialist op haar school is. We
geven je ook een kijkje in onze keuken: vier experts van SLO vertellen waarom
ze het zo belangrijk vinden om mee te werken aan de landelijke
curriculumherziening.

Download SLO Context vo

In plaats van de NOT (2)
Geen NOT dus, deze maand, maar naast SLO Context bieden we nog een
aantal kleinschalige alternatieve activiteiten aan in de vorm van online
presentaties en vragenuurtjes. Onderwerpen zijn onder andere digitalisering
van het curriculum (po), maatwerk en passend onderwijs (po, vo en (v)so), en
schooleigen curriculumontwikkeling (onderbouw vo). Kijk voor meer informatie
over de onderwerpen en de manier van aanmelden op de agenda van de SLOwebsite.

Naar de website

Aan de slag met maatwerk: verrijken
Waarschijnlijk ken jij ook leerlingen die in jouw vak zo goed zijn dat je ze uit
wilt dagen op een niveau dat niet voor de hele klas werkt. Vmbo-, havo- en
vwo leerlingen, allemaal kunnen ze in een vak excelleren en het niveau van de
klas ontstijgen. Ook deze leerlingen wil je graag maatwerk bieden. Probeer
daarom eens de leermaterialen die je gebruikt te verrijken. Hoe je dat doet? Je
leest het op de SLO-website.

Ga naar de website

Alle leerlingen digitaal geletterd
Hoe werken scholen in het primair en voortgezet onderwijs op dit moment aan
de digitale geletterdheid van leerlingen? Op die vraag proberen SLO en
Kennisnet antwoord te krijgen in het Praktijkonderzoek Digitale Geletterdheid.
Met twintig scholen uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs zijn
gesprekken gevoerd over hun ervaringen en ambities op dit gebied. De
onderzoekers waren onder de indruk van wat zij hoorden. Wat hen opviel was
onder andere hoe snel scholen kunnen schakelen naar online-onderwijs en
hoezeer ook leerlingen in het speciaal onderwijs geworteld zijn in de digitale
maatschappij. Wil je meer weten over wat er op de scholen gebeurt? Lydwin
van Rooyen van SLO en Remco Pijpers en Nadia Demaret van Kennisnet
vertellen in een podcast over de eerste opbrengsten uit het onderzoek en hoe
die gebruikt gaan worden in het vervolgtraject.

Beluister de podcast

Inspiratieweek van het schrijfexamen
Schrijfvaardigheid is een belangrijk domein binnen het vak Nederlands en
daarbij hoort ook een weldoordacht examenprogramma dat het schrijfniveau
van leerlingen aan het einde van het voortgezet onderwijs goed in kaart brengt.
Zo’n 40 docenten Nederlands van 20 scholen, verspreid door heel Nederland,
hebben in het afgelopen schooljaar hun schoolexamen schrijfvaardigheid
verbeterd. Dit deden ze in het project Verbeter je schrijfexamen, onder de vlag
van Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands (WODN) en in
samenwerking met SLO. Zij experimenteerden met meer schrijftaken in het
examen, meer beoordelaars per tekst, geïntegreerde lees- en schrijftaken, een
beoordelingstraining, vergelijkend beoordelen en een praktijkexamen voor
schrijven. Hun bevindingen beschreven ze in praktijkartikelen. Wil je er meer
over weten? Op 8, 10 en 11 februari 2021 kun je online met hen in gesprek.

Meer informatie en inschrijven

Volgend schooljaar is het zover….
Dan gaan de leerlingen in de pilotscholen draaien met de praktijkgerichte
programma's in het vmbo. Ter voorbereiding daarvan zijn docenten en
schoolleiders van de pilotscholen alvast uit de startblokken gegaan in een
startbijeenkomst eerder deze maand. In een gevarieerd programma namen de
deelnemers onder andere kennis van de werkwijze en ideeën van de
ontwikkelgroepen die contouren van de nieuwe programma's ontworpen en van
het (bij)scholingsaanbod van SPV. Dat scholingsaanbod is niet alleen voor de
pilotscholen bedoeld. Ook niet-pilotscholen kunnen al aan de slag met de eerste
zes basismodules.

Meer informatie over het scholingsaanbod

Op zoek naar slimme ICT-oplossingen?
Bezoek dan het unieke OnderwijsMetICT-Event op 2-3-4 februari. Gratis
toegankelijk, in een virtuele 3D-omgeving dus volledig corona-proof. Ontmoet
collega’s, aanbieders en experts op het gebied van onderwijs met ICT. Leer
meer over Google, Apple, Microsoft, ervaar robotica, VR en AR of Code,
informeer je over hybride onderwijs of gepersonaliseerd leren. Wat betekenen
de 21e-eeuwse vaardigheden voor je team en hoe werk je veilig in de cloud?
Laat je bijpraten door experts, doe mee aan workshops en ontmoet SLO op de
online beursvloer.

Programma en aanmelden

Werken met exitcards
Hoe verzamel je informatie over de leerontwikkeling van leerlingen in een
formatieve les? Een handig hulpmiddel hierbij is de exitcard. Exitcards zijn
(papieren) kaarten met daarop een vraag, korte opdracht of een afbeelding. Het
zijn concrete en tastbare instrumenten die snel in te zetten en te analyseren
zijn, door zowel de leraar als de leerlingen. In deze praktische publicatie krijg je
handvatten hoe je in een les doelgericht met exitcards kunt werken. Ook lees je
over de verschillende functies van de exitcards: we geven concrete voorbeelden
waarbij steeds een andere functie van de exitcards centraal staat. Meer
publicaties en tools vind je op de website formatiefevalueren.slo.nl.

Download

Copyright © 2020 SLO. Alle rechten voorbehouden.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van SLO. Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je voor
informatie van SLO hebt aangemeld.
Ons adres is:
SLO, Stationsplein 15 Amersfoort, 3818LE Netherlands
Voeg SLO toe aan uw adresboek
Uitschrijven | uw voorkeuren bijwerken | deze e-mail doorsturen | inschrijven voor deze
nieuwsbrief

