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  Nieuwsbrief
EXTRA UITGAVE BIJ HET NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS

Ook dit nieuwe schooljaar staan leraren in het voortgezet onderwijs weer
voor de uitdaging om leerlingen inspirerend en doordacht onderwijs te
bieden. Tevens gaan scholen aan de slag met de uitvoering van het
Nationaal Programma Onderwijs (NPO). SLO ondersteunt scholen en
leraren hierbij met informatie en producten die de volle breedte van het
curriculum bestrijken. In deze nieuwsbrief een overzicht van de
beschikbare informatie.

Kaders en handreikingen bij het NPO
De coronapandemie heeft effect op de leerresultaten en ontwikkeling van
leerlingen. Het NPO biedt op meerdere fronten mogelijkheden om te werken
aan bijvoorbeeld het inlopen van eventuele leervertraging of het ontwikkelen
van (extra) specifiek lesmateriaal voor leerlingen.  

  
Voor de zomer heeft SLO in dit kader zogenoemde ‘handreikers’ ontwikkeld. 

 Naast een overzicht van kaders (wat moet’ in het curriculum) zijn er
handreikers (‘wat mag’ in het curriculum) voor de verschillende vakken en
vakgebieden om het onderwijsprogramma doelgericht verder vorm te geven.
Ook zijn er thema-handreikers, die ingaan op sociaal emotionele ontwikkeling,
vso/pro, mediawijsheid en formatief evalueren.

  
   Lees meer
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Met het oog op de start van het nieuwe schooljaar zijn er ook nieuwe
handreikers beschikbaar. Onder de noemer ‘Welkom in de brugklas’ zijn er voor
verschillende vakken handreikers die gericht zijn op de overgang van groep 8
naar klas 1 van de middelbare school. Daarnaast zijn er handreikers met
voorbeelden en interventies gericht op de doorstroom naar andere klassen. 

 
   Lees meer

Vragenlijst over NPO
Scholen ontvangen de komende weken vanuit het ministerie van OCW een
vragenlijst over de schoolscan en het schoolprogramma van het Nationaal
Programma Onderwijs (NPO). De vragenlijst wordt verstuurd in het kader van
de landelijke monitoring van het NPO; de ervaringen van scholen zijn hierbij
een belangrijke bron. 

  
   Lees meer op de website van de VO-raad

Extra aandacht voor brugklassers
De VO-raad is op zoek naar scholen die dit jaar extra aandacht en beleid
hebben voor brugklassers. Deze leerlingen konden zich door alle
coronabeperkingen lastiger op het vo voorbereiden. Hoe verloopt de overstap,
en wat gebeurt er dit jaar verder op school om het begin van hun vo-
schoolcarrière zo soepel en kansrijk mogelijk te laten verlopen? 

  
De bedoeling is om scholen op drie momenten te volgen: een aantal weken na
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de overstap en in het midden en aan het eind van het schooljaar. Wil je
bijdragen? Meld je school aan bij de VO-raad. 

  
   Mail VO-raad redactie@vo-raad.nl

De rol van SLO bij het NPO
SLO biedt ondersteuning in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs.
Dit programma richt zich op de gevolgen van de coronapandemie voor de
leerresultaten en de ontwikkeling van leerlingen. Vanuit onze missie dat alle
leerlingen recht hebben op inspirerend en doordacht onderwijs, willen we het
onderwijs ondersteunen bij het ontwikkelen van een doordacht curriculum in
deze periode waarin scholen kampen met gevolgen van de coronacrisis. 

  
 Op de website slo.nl/npo vind je meer informatie over de ondersteunende
informatie en producten voor het po. De website geeft antwoord op
veelvoorkomende vragen en biedt gelegenheid om vragen te stellen. SLO
organiseert ook interactieve webinars.

  
Suggesties of vragen?

 Op de website slo.nl/npo vind je meer informatie over de ondersteunende
informatie en producten voor het po. De website geeft antwoord op
veelvoorkomende vragen en biedt gelegenheid om vragen te stellen.

  
Wij maken graag gebruik van jouw ervaring op dit gebied. Heb je tips of
handreikers en wil je die delen met andere collega's? Of heb je leerplankundige
vragen? Neem contact met ons op. 

  
Webinars

 In de komende periode ontwikkelt SLO nog meer webinars die je ondersteunen
bij de uitvoering van de gekozen interventies. Houd onze agenda in de gaten
voor een overzicht van onze huidige en nieuwe webinars!

 
  Lees meer
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