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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.

Rijke teksten motiveren het lezen 
We moeten toe naar leesonderwijs dat kinderen en jongeren aanzet tot diep
geconcentreerd lezen, zodat ze de samenhang en de betekenis van een tekst
ervaren. Een goede leesvaardigheid is immers essentieel voor persoonlijk
leven, een succesvolle schoolcarrière en voor het functioneren in de
maatschappij,” stellen SLO’ers Joanneke Prenger en Gerdineke Van Silfhout. In
dit artikel in Van Twaalf tot Achttien lees je hoe rijke teksten het diep lezen
stimuleren. Verder krijg je tips voor het verzamelen en samenstellen van rijke
teksten. 

  
   Lees het artikel
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Hoe praat je over taal met je leerlingen?
Publieksgerichtheid, bijwoordelijke bepaling, dialect, standaardtaal. Welke
begrippen over taal en taalgebruik zijn van belang voor ons taalonderwijs?
Vanaf welke groep kun je deze begrippen gebruiken? Voor een antwoord op
deze vragen kun je terecht in de Leerlijn begrippen voor taalbeschouwing voor
het primair en voortgezet onderwijs. De leerlijn bestaat uit een set geordende
begrippen waarmee je met leerlingen over taal en taalgebruik kunt praten.

  
  Naar de leerlijn

17 juni: webinar praktijkgerichte programma's
Op 17 juni geven deskundigen van SLO een toelichting bij de
nieuwe praktijkgerichte conceptexamenprogramma’s voor vmbo. In zes
webinars worden de examenprogramma’s toegelicht, waarbij vooral aandacht
zal zijn voor het idee erachter. Wat is de insteek voor deze programma’s? Hoe
kunnen ze vormgeven worden? Wat kun je als school al doen om je hierop voor
te bereiden? Dat zijn onderwerpen die in de webinars aan de orde komen.

  
    Meld je aan

Na PISA de Lente 2022: beter lezen bij
Nederlands én andere vakken
Het project Na PISA de Lente zet in op verbetering van leesvaardigheid in de
onderbouw van het voortgezet onderwijs. Op dit moment werken twaalf
enthousiaste docenten Nederlands van zes verschillende scholen samen met
SLO en Levende Talen Nederlands (de Werkgroep Onderzoek en Didactiek
Nederlands) aan het project. Maar vanaf volgend jaar gaan we ook aan de slag
met lezen bij de bèta- en gammavakken. Daarom zijn we op zoek naar duo’s
van docenten uit de onderbouw: een docent Nederlands en een collega van een
ander vak, bijvoorbeeld geschiedenis, economie, natuurkunde of
aardrijkskunde. Je gaat als duo samen met ons een dagdeel per week werken
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aan het ontwikkelen van vakspecifieke materialen. 
  

   Meedoen? Lees meer en meld je aan

Conferentie Taalsteun in het vakonderwijs
Leraren die oog hebben voor de vaktaaleisen die aan leerlingen worden
gesteld, zoeken voortdurend naar mogelijkheden om taalsteun te bieden. Deze
conferentie helpt je daarbij. De conferentie vindt online plaats op woensdag 12
mei van 13:00 tot 17:30. Je kunt je nog aanmelden tot 20 april.

  
   Lees meer en schrijf je in

Leesonderwijs door een wetenschappelijke bril
“Een goede leesles draait niet om vragen maken bij een losse tekst maar om
leestaken die inzetten op kennisopbouw, dialoog én hoe je je de inhoud van de
tekst eigen maakt.” In een tweeluik over leesonderwijs in Levende Talen
Magazine gaan docentonderzoeker Patrick Rooijackers, hoogleraar
Taalbeheersing Huub van den Bergh en SLO’er Gerdineke van Silfhout na hoe
inzichten uit leeswetenschap zich verhouden tot leesonderwijs en
leesmethoden. Het eerste artikel kijkt gericht naar leesstrategieën, het tweede
analyseert de didactisch-inhoudelijke aanpak van leestaken in leergangen
Nederlands.

  
   Lees deel 1

 
   Lees deel 2
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Aan de slag met maatwerk: een vak afronden op
een hoger niveau
Heb jij ook een leerling die specifieke interesse, ambitie of talent voor jouw vak
heeft? Deze leerlingen kun je een vak op een hoger niveau laten afronden. Dat
motiveert! Binnen de wettelijke ruimte zien we twee scenario's. Welke dat zijn
en hoe je die scenario's in kunt vullen vind je op onze website. Lees welke
leerlingen ervoor in aanmerking komen, hoe je het PTA en het rooster aanpast,
welke begeleiding nodig is en bekijk een voorbeeld van een planning.

  
   Lees meer

Hoe kom je aan een opdracht voor het
praktijkgericht programma?
Leerlingen die aan de slag gaan met vraagstukken van opdrachtgevers uit
bedrijven, instellingen en vervolgonderwijs. Dat is de kern van een
prakrijkgericht programma op het vmbo. Maar hoe zorg je als school voor
voldoende aanbod van die opdrachten? Lees de blog met tips van Liesbeth
Pennewaard.

  
 Lees het blog

Pilotscholen aan de slag met het praktijkgerichte
programma
Het vmbo wordt vernieuwd: de theoretische en gemengde leerweg worden
samengevoegd. Over een paar jaar volgt iedere leerling een praktijkgericht
programma. Daarbinnen gaan leerlingen aan de slag met echte opdrachten van
opdrachtgevers uit bedrijven, instellingen en vervolgonderwijs. De
programma’s hebben als belangrijkste doel om de leerlingen beter voor te
bereiden op een keuze voor vervolgonderwijs en arbeidsmarkt. Donderdag 1
april vond er een landelijke bijeenkomst plaats van de pilot praktijkgerichte
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programma’s. We vroegen verschillende deelnemers naar hun ervaringen.
  

  Lees meer

Minder toetsen en geen cijfers meer
“Wij gaan aan de slag met formatief evalueren, we gaan veel minder toetsen
geven”; “We stoppen met cijfers geven, we gaan rubrics gebruiken.'' Twee
misconcepties over formatief evalueren. Welke misconcepties zijn er nog meer
zijn? Ga met concrete werkvormen aan de slag met je collega’s om
misconcepties op te halen en aan te pakken. Op onze website lees je meer over
de top-10 misconcepties, onder het kopje Samen FE-misconcepties ontdekken,
uitdiepen en aanpakken.

  
   Lees meer

  

Een jaar om nooit te vergeten 
In het Jaaroverzicht 2020  blikken we terug op een bewogen jaar. Hoe hebben
we in dit door corona getekende jaar onze curriculumexpertise ingezet voor het
onderwijs? Lees over  publicaties, e-zines en artikelen die verschenen, en over
evenementen en bijeenkomsten die online toch doorgingen. Heel bijzonder was
de themapagina op onze website met daarin al onze beschikbare kennis over
onderwijs op afstand. Het onderwijsveld wist onze informatie goed te vinden,
of dat nu via website, social media, nieuwsbrieven of onze magazines was. 

  
   Naar het jaaroverzicht

Positieve evaluatie van de wettelijke basis voor
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het werk van SLO
SLO heeft een maatschappelijke opdracht om de onderwijsdoelen voor het
primair, speciaal en voortgezet onderwijs te onderhouden. Deze opdracht is
vastgelegd in de Wet SLOA. Periodiek laat OCW de werking van deze wet
evalueren. Onderzoeksbureau Oberon deed een evaluatie over de periode 2014
tot en met 2020. Het evaluatierapport, dat is aangeboden aan de Tweede
Kamer, schetst een positief beeld. De taken worden doeltreffend uitgevoerd en
de effecten ervan in de praktijk zijn van toegevoegde waarde.

  
  Lees meer

Vacature: SLO zoekt curriculumontwikkelaar
Nederlands vo
SLO zoekt een enthousiaste collega voor de afdeling Voortgezet onderwijs. In
deze functie heb je een inhoudelijke en coördinerende rol bij de ontwikkeling
van doelen, kaders en instrumenten voor het vakgebied Nederlands. De
vacature is voor 24-40 uur. Benieuwd?

  
  Bekijk de vacature
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