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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.

Nationale Onderwijsweek
De Nationale Onderwijsweek komt er weer aan. Het thema is dit jaar Samen
voor de toekomst. Van 4 tot 8 oktober krijgen het onderwijs en al haar
professionals een podium om kennis en ervaringen te delen en erover in
gesprek te gaan.

 Als vriend van de Nationale Onderwijsweek presenteert SLO dagelijks online
kennissessies live vanuit Onderwijsstad Amersfoort.

Maandag 4 oktober: Hoe bevorder je kansengelijkheid in je klas?
Dinsdag 5 oktober: Educatie en onderwijs aan jonge kinderen
Woensdag 6 oktober: Praktijkgerichte programma's in de nieuwe
leerweg
Donderdag 7 oktober: Digitaal burgerschap
Vrijdag 8 oktober: Talent in ontwikkeling
Vrijdag 8 oktober: Ruimte voor rekentalent

  Bekijk het programma
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Video’s Formatief evalueren in een notendop
Inmiddels hebben we vier animaties gepubliceerd in onze serie video’s over de
FE-cyclus. 

  
 1. Wat is formatief evalueren?

 Wil je zien en horen wat formatief evalueren is en hoe je het in je les
vormgeeft?

    Bekijk de animatie 
  

2. Verwachtingen
 Wil je weten hoe je leerdoelen en succescriteria verheldert met je leerlingen?

Deze animatie zoomt in op fase 1 van de FE-cyclus: het verhelderen van
verwachtingen. 

    Bekijk de animatie 
  

 3. Reacties van leerlingen
 In fase 2 en 3 gaat het om het verzamelen, analyseren en interpreteren van

leerlingreacties. 
    Bekijk de animatie 

  
4. Communiceren

 Fase 4 en 5 gaan over hoe je met leerlingen communiceert over resultaten en
passende vervolgacties onderneemt.

    Bekijk de animatie 

Aan de slag met passende vervolgacties (fase 5)
Feedback heeft altijd een plek nodig om te landen. We hebben een praktische
handreiking gemaakt. Je leest hoe je passende vervolgacties organiseert in de
klas, waarbij leerlingen feedback kunnen toepassen. Heel handig: inclusief een
lijst met scaffolding-technieken die je als leraar kunt inzetten voor cognitie,
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metacognitie en motivatie.
  

  Download de publicatie

Webevent inclusiever onderwijs
Op 7 oktober van 14.30-15.30 organiseert SLO een online webevent over
inclusiever onderwijs. Daar delen we actuele ontwikkelingen rondom inclusiever
onderwijs. We gaan in gesprek met Jasper Swuste (sectorraad GO), Hans
Teegelbeckers (VOS/ABB) en Sanne Spiero (SARDES) over wat nodig is om
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een plek te geven in het
onderwijs, waar ze zich gehoord en gezien voelen (sociale inclusie), onderwijs
op maat krijgen (didactische inclusie) en het voor scholen praktisch mogelijk is
om het te organiseren. Tijdens een rondetafelgesprek met scholen gaan we in
op hun ervaringen. Hoe zorgen ze dat leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften onderdeel zijn van het (reguliere) onderwijs? Deelname is
gratis.

  
   Meld je aan

Oproep docenten aardrijkskunde en geschiedenis
bovenbouw vmbo
SLO-medewerkers willen graag met je praten over de ervaringen met het
lesprogramma aardrijkskunde en geschiedenis en de interesse van leerlingen
voor deze vakken.

 Ben je docent aardrijkskunde of geschiedenis en geef je op dit moment les in
de bovenbouw van vmbo? Met name in bb en kb, maar ook in gts.

  
   Laat het ons weten!
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