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Special over actualisatie en basisvaardigheden
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.

 SLO publiceert handige tools voor
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basisvaardigheden taal-Nederlands 
Om scholen te ondersteunen bij het versterken van de basisvaardigheden taal-
Nederlands publiceert SLO een factsheet, stappenplan en adviezen. “Hiermee
kunnen scholen kijken waar zij zelf staan en hoe zij binnen hun school aan de slag
kunnen met het versterken van de basisvaardigheden,” zegt Sanne Tromp, directeur
kennis en innovatie bij SLO. Leerlingen hebben taalvaardigheid nodig om succesvol
hun schoolperiode te doorlopen en om als burger goed te kunnen deelnemen aan de
samenleving.

  
   Lees meer en bekijk de tools

Webinar vakkenstructuur kunstvakken (bovenbouw
vmbo-havo-vwo)
Op dinsdag 27 september presenteert de werkgroep onder leiding van voorzitter
Paul Rullmann het concept van haar advies over de beoogde vakkenstructuur voor
de kunstvakken. Die presentatie vindt plaats tijdens een online webinar van 15:30
tot 17:00 uur. Paul Rullmann en een aantal werkgroepleden presenteren
verschillende aspecten van het advies. Daarnaast reageren enkele leerlingen,
docenten en docentenopleiders in de studio op het voorstel. Je kunt het webinar
volgen en via de chat vragen stellen aan de leden van de werkgroep.

  
  Meld je aan 

SLO-kennismiddag ‘De basis voor goed onderwijs’
op 5 oktober
Hoe krijgen we als leraren zicht op de ontwikkeling van de basisvaardigheden van
de leerlingen? Hoe kunnen we de basisvaardigheden versterken? En hoe verhouden
de basisvaardigheden en de actualisatie van de kerndoelen en examenprogramma’s
zich tot elkaar? Door de huidige wetgeving moeten scholen en leraren nu al aan de
slag met burgerschap en digitale geletterdheid. Worden dit aparte vak- of
leergebieden, of worden ze toegevoegd aan andere vakken?

  
Op woensdag 5 oktober van 12:30 tot 18:00 uur organiseert SLO de kennismiddag
'De basis voor goed onderwijs', waar onder andere deze vraagstukken aan de orde
komen. De kennismiddag wordt georganiseerd voor leraren en schoolleiders in het
primair en voortgezet onderwijs, in het kader van de Nationale Onderwijsweek.

  
  Bekijk het programma en meld je aan 
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7 oktober: conferentie Formatief evalueren
De vijfde conferentie Formatief evalueren staat in het teken van constructieve
afstemming tussen leerdoelen, toetsing en leeractiviteiten. Dominique Sluijsmans
zal de keynote verzorgen, waarna in twee rondes workshops worden aangeboden
voor leraren, schoolleiders en lerarenopleiders in het po, (v)so, vo en mbo.

  
Kom naar deze lustrumconferentie en laat je verrassen!

  
  Bekijk het programma en meld je aan

Denk mee over basisvaardigheden op 12 oktober
Wat is voor jou als leraar, schoolleider of ib’er belangrijk om te weten over
basisvaardigheden? Aan welke praktische handreikingen en instrumenten heb jij
behoefte om de basisvaardigheden van jouw leerlingen te versterken? We horen
het graag tijdens de online bijeenkomst basisvaardigheden op 12 oktober van
15:00 tot 16:00 uur. 

  
Jullie input is belangrijk. SLO ontwikkelt een platform met handige tools en
informatie voor het versterken van de basisvaardigheden voor taal-Nederlands,
rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Tijdens de bijeenkomst
laten we de opzet van het platform zien. Voldoet deze aan jullie verwachting en
wensen? En welke informatie, handreikingen en instrumenten zou je toegevoegd
willen zien op het platform? We horen het graag. 

  
Aanmelden kan tot 10 oktober. Deelnemers ontvangen twee dagen van tevoren een
link naar de bijeenkomst.

  
  Meld je aan

  
  Meer over basisvaardigheden 

Het Referentiekader Taal en Rekenen: een
bruikbaar instrument voor het onderwijs? 
Is het Referentiekader Taal en Rekenen een bruikbaar instrument voor de
onderwijspraktijk? In opdracht van het ministerie van OCW evalueerden
curriculumexperts van SLO het Referentiekader, samen met onderzoekers van
ResearchNed en Expertisecentrum Nederlands. Ze maakten voor het eerst de
balans op en gaven aanbevelingen en verbeterpunten.
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  Lees de belangrijkste conclusies

SLO zoekt leraren en vakexperts voor de actualisatie
van examenprogramma’s
Eind 2022 start de actualisatie van de examenprogramma’s van klassieke talen,
Fries en de volgende moderne vreemde talen: Italiaans, Russisch, Chinees, Turks
en Arabisch. Wil jij als leraar of vakexpert een bijdrage leveren aan het
actualisatieproces en meedenken over de vraag wat leerlingen in de bovenbouw
van het voortgezet onderwijs moeten leren? Je kunt nu solliciteren naar een plek
binnen een van de vakvernieuwingscommissies.

  
  Bekijk het functieprofiel en meld je aan

 SLO zoekt experts burgerschap en digitale
geletterdheid
In opdracht van het ministerie van OCW gaat SLO binnenkort de kerndoelen
ontwikkelen voor burgerschap en digitale geletterdheid voor het primair onderwijs
en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Daarvoor gaan we twee teams van
leraren, vakexperts en curriculumexperts samenstellen die onder aansturing van een
onafhankelijke procesregisseur aan de slag gaan. In twaalf maanden tijd
ontwikkelen ze kerndoelen voor deze twee leergebieden.
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We zoeken leraren en vakexperts om de kerndoelen burgerschap en digitale
geletterdheid te ontwikkelen. Wil je meedenken over wat leerlingen in primair
onderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs hierover moeten leren? Breng
je kennis en ervaring in! Aanmelden kan tot 26 september 2022.

  
  Meld je aan

Teams actualisatie kerndoelen Nederlands en
rekenen en wiskunde gestart
7 juni was de startdag voor de teams Nederlands en rekenen en wiskunde. Dit was
het startsein voor de actualisatie van de kerndoelen van deze leergebieden. Op 15
en 16 september beginnen deze teams met hun eerste ontwikkelsessie. Tijdens
deze ontwikkelsessie gaan ze aan de slag met een raamwerk voor hun leergebied.

  
  Lees meer
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