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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.

Programma basisvaardigheden van start
In het regeerakkoord is veel aandacht voor basisvaardigheden. Dennis Wiersma, de
nieuwe minister voor po en vo, vertelde in een livesessie dat de basis voor hem
topprioriteit is. Politiek, wetenschap, samenleving en de onderwijspraktijk ervaren
een grote urgentie op het versterken van deze vaardigheden. Want
basisvaardigheden zijn het stevige fundament voor een mooie toekomst voor elke
leerling!

  
 SLO begint als expertisecentrum met een programma om de basisvaardigheden

van leerlingen gericht te versterken. Via deze nieuwsbrief, onze website en social
media houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen van dit programma.

  
   Lees meer
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Hoe pakken zij dat aan: formatief evalueren in de
hele school
Formatief evalueren zorgt er op het Zone College en het Veluws College voor dat
het schoolteam leerlingen echt in het oog heeft. En dat niet de leraren maar de
leerlingen actief zijn en leren op basis van begeleide keuzes en inzichten. Hoe
projectonderwijs, een flexibel rooster en de coronaperiode als vliegwiel werken.
Lees welke tips en handvatten deze vo-scholen jou te bieden hebben.

  
  Tips en handvatten van het Zone College

  
  Tips en handvatten van het Veluws College

Samen werken aan taalrijk onderwijs
Ben je als taalcoördinator bezig met de implementatie van taalbeleid op school?
Zoek je als docent Nederlands naar manieren om de taalvaardigheidsontwikkeling
van leerlingen te stimuleren in zoveel mogelijk contexten? Wil je meer doen met
meertaligheid? Of ben je een docent van een bèta- of gammavak en merk je dat
jouw leerlingen moeite hebben met bepaalde taaltaken, zoals het begrijpen van
methodeteksten of het schrijven over vakinhouden? Dan nodigt SLO je van harte
uit om deel te nemen aan een nieuw netwerk voor vo-scholen waarin het delen van
kennis en ervaringen centraal staat.

  
 Het Netwerk Taalrijk Onderwijs vo is een onafhankelijk netwerk voor

taalcoördinatoren en docenten om kennis over de rol van taal in het onderwijs uit
te breiden, ervaringen uit te wisselen en samen deskundigheid op te bouwen op het
gebied van taalbeleid, de rol van taal in alle vakken, en meertaligheid. We
verspreiden een nieuwsbrief met actuele informatie en interessante artikelen en
organiseren webinars over relevante thema’s.
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  Meld je aan

Nieuw leernetwerk schrijven en schrijfportfolio’s
Werk je in de onderbouw van het vmbo, havo of vwo? Wil je in de lessen
Nederlands werk maken van het volgen van de schrijfontwikkeling van je leerlingen
met behulp van een schrijfportfolio? Meld je dan aan voor het leernetwerk dat we
dit jaar opzetten rondom schrijven en schrijfportfolio’s. In drie bijeenkomsten leer
je meer over procesgericht schrijven als basis van effectief schrijfonderwijs, doe je
ervaring op met het opzetten van een schrijfportfolio en ontwikkel je mee aan de
instrumenten voor een schrijfportfolio.

  
 De bijeenkomsten vinden plaats op drie middagen tussen maart en november

2022. Als het mogelijk is, zijn de drie bijeenkomsten op het kantoor van SLO in
Amersfoort, anders online.

  
 Heb je vragen of wil je je aanmelden?

  
  Mail ons

Aandacht besteden aan meertaligheid in je mvt-les?
Met de naastlegger!
In onze samenleving is meertaligheid voor veel mensen dagelijkse praktijk. Ook als
docent moderne vreemde talen (mvt) kun je de meertaligheid van je leerlingen
aanspreken. Bijvoorbeeld door talensensibilisering, gericht op de waardering van
meertaligheid, maar ook door functioneel meertalig leren. Dan help je je leerlingen

 om hun meertalige kennis in te zetten bij het leren van een vreemde taal. En dat
hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn!

  
 Met de naastlegger Meertaligheid in het moderne vreemdetalenonderwijs verruim

je je blik op meertaligheid. Je legt hem letterlijk naast je eigen lesmateriaal en ziet
hoe je heel eenvoudig je materiaal verrijkt met meertaligheid. De naastlegger is er
in twee versies: een printversie op twee A4-tjes en een interactieve pdf met
concrete lesvoorbeelden uit leergangen Duits, Spaans, Frans en Engels.

  
  Download de naastlegger (printversie)

  
  Download de naastlegger (interactieve pdf)
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Maaike draag het 10-14 stokje over
Nu SLO'er Maaike Rodenboog het 10-14-stokje overdraagt, memoreert ze in een
blog wat de afgelopen jaren samen met alle betrokken leraren, schoolleiders in
netwerken en daarbuiten bereikt is. En dat is best veel! Een themawebsite,
leerdoelkaarten voor de meeste vakgebieden, een FAQ, conferenties en een goede
samenwerking met het Lerend Netwerk.

  
  Lees Maaike's blog

Gezocht: leden vakvernieuwingscommissies
Dit voorjaar begint de actualisatie van de examenprogramma’s van Nederlands,
moderne vreemde talen (mvt), rekenen-wiskunde, natuurwetenschappelijke vakken
en maatschappijleer voor vmbo, havo en vwo. Ben jij of ken jij een geschikte
docent of vakexpert om mee te werken aan de vakvernieuwingscommissies voor
Nederlands, mvt, rekenen-wiskunde, natuurwetenschappelijke vakken of
maatschappijleer? Meld je dan aan!

  
 Voor Nederlands en mvt kun je je inschrijven tot 13 februari. Voor de

vakvernieuwingscommissies rekenen-wiskunde en natuurwetenschappelijke vakken
is de inschrijving open tot 27 februari. De werving van maatschappijleer loopt van
7 februari tot 13 maart.

  
  Meer informatie en aanmelden

 Nieuweleerweg.nl staat live!
Alle informatie over de samenvoeging van de gemengde en de theoretische leerweg
van het vmbo met een praktijkgericht programma is gebundeld op
www.nieuweleerweg.nl. Je vindt hier onder meer informatie over beleid, de pilot
praktijkgericht programma en een overzicht van de 140 pilotscholen die
deelnemen. Ook vind je er inspiratievoorbeelden uit de praktijk en biedt de website
een agenda met webinars en bijeenkomsten.

  
  Lees meer
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Verslag: landelijke dag pilotscholen 20 januari
Op 20 januari vond de eerste landelijke dag van 2022 plaats voor de pilot
praktijkgericht programma. Tijdens deze online bijeenkomst verwelkomden OCW en
SLO docenten en leerlingen. In een vol programma met plenaire, thema- en
pilotgroepsessies en een vragenuurtje werden de laatste ontwikkelingen besproken
van de praktijkgerichte programma’s binnen de nieuwe leerweg. Voor leerlingen
was er een separate sessie georganiseerd door bestuursleden van het LAKS: Menno
Adelaar en Iris Schijven. Een verslag van deze dag vind je nu op de website van
SLO. De volgende landelijke dag is op 24 maart.

  
  Lees het verslag

SLO en UvA introduceren leerstoel Curriculum
Studies
Met ingang van het studiejaar 2022-2023 initieert SLO de leerstoel Curriculum
Studies in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.

  
 De nieuwe leerstoel verankert de aandacht voor het curriculum binnen de

onderwijswetenschappen. Een ontwikkeling die volgens Sanne Tromp, directeur
kennis en innovatie van SLO, naadloos aansluit bij het toenemende
maatschappelijke belang van het curriculum.

  
 De voltijds hoogleraar Curriculum Studies krijgt een brede leeropdracht die

generieke, onderwijskundige en vakdidactische benaderingen van het curriculum en
curriculumontwikkeling met elkaar verbindt. Onderzoek naar het proces van
curriculumontwikkeling moet op school- en stelselniveau bijdragen aan de kwaliteit
van het onderwijs.

  
  Lees meer

  
SLO Context
SLO Context is een magazine voor leraren, schoolleiders en andere geïnteresseerden
over onderwijsontwikkelingen in het algemeen, SLO-producten en de ondersteuning
die SLO scholen in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs kan
bieden. Het komende nummer biedt onder andere artikelen over het verbeteren van
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leesonderwijs in het vmbo en de onderbouw van havo/vwo, structurele aandacht
voor basisvaardigheden bij het actualiseren van het curriculum en hoe pilotscholen
de invoering van het praktijkgericht programma vmbo aanpakken. Nieuwsgierig en
wil het magazine lezen? Meld je aan als abonnee en krijg het in april gratis
toegestuurd.

  
  Meld je aan
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