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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.

Bewaar 'm goed 
Bij het eerste nummer van Van 12
tot 18 van 2021 vind je een special
over formatief evalueren. Het is echt
een nummer om te bewaren, vol met
informatie over en praktijken van
formatief evalueren. Leraren,
schoolleiders en experts van de
Leernetwerken Formatief evalueren
bundelden theorieën,
praktijkvoorbeelden, instrumenten
en hulpmiddelen om jou handvatten
te geven om werk te maken van
formatief evalueren. Ben je na het
lezen enthousiast geworden? Op
formatiefevalueren.slo.nl vind je
nog meer informatie, instrumenten
en lesvoorbeelden.

 

Goed gebekt, met lef! 
Leerlingen die presenteren,
debatteren, met elkaar in gesprek
gaan. Stuk voor stuk belangrijke
vaardigheden in de samenleving.
Hoe zet je als leraar stevig in op een
doorlopende leerlijn mondelinge
taalvaardigheid in het voortgezet
onderwijs? Hoe krijg je leerlingen
zover dat ze hun spreekdurf
aanboren? Hoe leer je ze om hun
mening duidelijk te verwoorden en
het vertrouwen in hun eigen kunnen
hierin te ontwikkelen? Leraren
Nederlands, Nellianne van Schaik -
Maljaars en Martijn Knook van het
Calvijn College Goes schreven hier
met SLO’er Gerdineke Van Silfhout
een praktisch artikel over in Levende
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  Lees de special

Talen Magazine.
  

   Lees het artikel

'Super leuk vak alleen soms iets te onduidelijk'
Toen vierdejaars vmbo-leerlingen gevraagd werd wat zij van het
schoolexamenvak technologie en toepassing (T&T) vonden was dit één van de
antwoorden. Het schoolexamenvak is ontwikkeld om leerlingen in het vmbo-
gl/tl op praktische wijze te laten werken aan beroepsoriëntatie en
beroepsbeelden. Dit om de doorstroming van de theoretische leerweg naar
vervolgopleidingen te verbeteren. SLO volgt de invoering van het
conceptexamenprogramma T&T al een aantal jaren en vraagt niet alleen
docenten, maar ook leerlingen meerdere keren in dat traject wat zij van het
programma vinden. In dit rapport lees je hun antwoorden op vragen uit de
derde tussenmeting.

  
   Download het rapport

Aan de slag met maatwerk: versnellen
Elke leerling werkt graag op een tempo dat bij hem past. Bij de ene leerling ligt
dat hoger dan bij de andere. Om te voorkomen dat die snelle leerlingen
afhaken kun je er als docent eens over nadenken of je ze maatwerk kunt
bieden door te versnellen. Door ze bewust stukken over te laten slaan
kunnen ook deze leerlingen op een lekker tempo lopen. Hoe je dat aanpakt?
We hebben verschillende tips en hulpmiddelen voor je geselecteerd.

  
   Lees meer

Alle leerlingen digitaal
geletterd

Alle leerlingen
financieel geletterd
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Het onderwijs is het erover eens:
leerlingen moeten niet alleen goed
leren lezen en schrijven, ze moeten
ook digitaal geletterd zijn. Maar wat
is dat eigenlijk en wanneer is een
leerling dat? In een nieuwe versie
van het Handboek digitale
geletterdheid van Kennisnet lees je
wat digitale geletterdheid inhoudt,
waarom het nodig is en hoe je er als
school een visie op ontwikkelt en die
implementeert in je onderwijs.
Verder vind je in het handboek
verhalen uit de praktijk over het
integreren van digitale geletterdheid
in andere vakken. SLO droeg bij aan
het begrippenkader en ontwikkelde
leerlijnen voor po en vo. Deze vind
je, samen met een overzicht van
recente leermiddelen, op het
vakportaal van SLO.

  
   Download het handboek

    Naar het vakportaal

Naast digitaal moeten ook alle
leerlingen financieel geletterd zijn,
maar bijna 20 procent is dat
onvoldoende. Ze besteden hun geld
niet altijd verstandig en hebben
moeite met het lezen van een
salarisstrook. Om betere financiële
keuzes te kunnen maken, is het
aanleren van financiële vaardigheden
hard nodig. In deze special, die
Didactief samen met Wijzer in
geldzaken maakte, lees je
bevindingen uit onderzoek en
ervaringen met financiële educatie in
het (voortgezet) onderwijs. SLO
werkte mee aan de special met
informatie over themakaarten voor
praktijkonderwijs en vmbo-bb/kb.
Deze kaarten benoemen de
belangrijkste vaardigheden die een
rol spelen bij het omgaan met geld
en geven handige oefeningen voor in
de klas en thuis. 

  
   Download de special

    Naar de themakaarten

Taalsteun in het vakonderwijs
In lessen als geschiedenis, natuurkunde, economie en wiskunde verwachten we
van leerlingen dat zij vakteksten lezen en begrijpen. Je kunt leerlingen daarbij
ondersteunen door bijvoorbeeld hardop voor te doen hoe je tot tekstbegrip
komt of door hen bepaalde leesstrategieën aan te bieden. De vakspecifieke
kennis die ze opdoen moeten leerlingen ook onder woorden kunnen brengen,
zowel mondeling als schriftelijk. Ook daarbij bied je ondersteuning door zelf het
goede voorbeeld te geven. Als leraar met een oog voor de vaktaaleisen die aan
leerlingen worden gesteld, ben je steeds op zoek naar mogelijkheden om
taalsteun te bieden. Op de conferentie van SLO en het Platform Taalgericht
Vakonderwijs op 12 mei kun je kennis maken met nieuwe ideeën en goede
praktijkvoorbeelden voor het geven van taalsteun.  
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  Meld je aan 

Gezocht: vakexpert bewegen & sport 
Ben jij een stevige en onafhankelijke expert op het gebied van bewegen &
sport, maar ook een teamspeler? Wil jij graag je vakgebied een stevige plek
geven in het curriculum? Grijp je kans en solliciteer bij SLO. In de functie van
curriculumontwikkelaar heb je een inhoudelijke en coördinerende rol bij de
ontwikkeling van doelen, kaders en instrumenten voor het vak waar jij zo warm
voor loopt. Reageren? 

  
  Bekijk de vacature 

Op zoek naar voorbeelden
Afgelopen jaren heeft SLO gewerkt aan een nieuwe begrippenlijst bij het
domein Begrippenlijst en taalverzorging uit het referentiekader taal. Met behulp
van doorkijkjes willen we de nieuw ontwikkelde leerlijn illustreren met
levensechte uitwerkingen in de praktijk. Daarom zoeken we leraren po en vo
die een nieuwe leerlijn taalbeschouwing van praktische voorbeelden kunnen
voorzien. De inzet die we vragen is beperkt: je reflecteert vanuit de
begrippenlijst op jouw bestaande lespraktijk en beschrijft kort vijf voorbeelden
van het gebruik van een bepaald begrip in de taallessen die je al geeft. Doe je
mee? Je kunt je aanmelden tot 15 maart.

  
  Mail Bart van der Leeuw
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