
  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.

 SLO kennissessies tijdens de NOT 2023
Van 24 tot en met 28 januari 2023 vindt de grootste Nederlandse vakbeurs
voor primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs plaats: de Nationale
Onderwijstentoonstelling (NOT). Heb je vragen over basisvaardigheden als
taal-Nederlands en rekenen-wiskunde? Wil je weten hoe het staat met de
actualisatie van examenprogramma’s en kerndoelen? Of wil je juist meer weten
over bijvoorbeeld burgerschap, digitale geletterdheid, doorgaande leerlijnen,
praktijkgerichte programma’s, hoogbegaafdheid of het jonge kind? Kom dan
langs op de SLO-stand in hal 3 of laat je inspireren tijdens een van onze
kennissessies.

  
Woensdag 25 januari

 Basisvaardigheden taal-Nederlands in een doorlopende leerlijn
  

Donderdag 26 januari
 Leerroutes Passende perspectieven en basisvaardigheden

  
Vrijdag 27 januari
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Basisvaardigheden rekenen en wiskunde in een doorlopende leerlijn
  

Op woensdag en zaterdag zijn er daarnaast kennissessies over de actualisatie
kerndoelen. Mis ze niet! 

  
  Verzeker jezelf van een gratis toegangspas voor de NOT

  
  Meer informatie

 Doe mee aan een sessie over de actualisatie van
de kerndoelen tijdens de NOT
Waarom worden de kerndoelen geactualiseerd? Wat merk jij daarvan in de
klas? Hoe worden de geactualiseerde kerndoelen straks ingevoerd in het
onderwijs? Deze en andere vragen zijn onderwerp van gesprek tijdens onze
sessies over de kerndoelen. Een uitgelezen kans om met veel leraren en
andere onderwijsprofessionals hierover in gesprek te gaan. Mis het niet en
kom naar een van onze sessies over de kerndoelen op de NOT:  

Woensdag 25 januari 15:30-16:15 
Zaterdag 28 januari 14:30-15:15 en 15:30-16:15

Natuurlijk beantwoorden we al je andere vragen. En kun je bij onze stand even
een kop koffie of thee drinken.

  

  Lees meer
  

  Meld je aan en ontvang je toegangspas

 Maak kennis met het praktijkgericht programma
vmbo (gl en tl) en havo tijdens de NOT
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Voor het vmbo gl/tl en het havo lopen op dit moment pilots met 175
pilotscholen. Deze pilotscholen beproeven examenprogramma’s voor het
praktijkgericht programma. Wat is het doel van dit programma? Wat betekent
het voor leerlingen in de bovenbouw van het vmbo (gl en tl) en het havo?
Waarom werken scholen samen met bedrijfsleven aan deze praktijkgerichte
programma’s? We vertellen je er graag meer over tijdens de NOT.

 
  Meld je aan en ontvang je toegangspas

Stand van zaken geactualiseerde
conceptexamenprogramma’s wiskunde vmbo
In de vorige nieuwsbrief las je dat de vakvernieuwingscommissie in november
2022 conceptexamenprogramma’s voor wiskunde vmbo overhandigde aan het
ministerie van OCW. Het gaat om conceptexamenprogramma’s voor alle
leerwegen in het vmbo voor twee nieuwe vakken: wiskunde 1 en wiskunde
1,2. 

  
De volgende stap is analyseren wat de impact van deze voorstellen is. We
stellen onderzoeksvragen op voor de fase van beproeven en implementeren in
de praktijk. Daarnaast onderzoeken we hoe de opgeleverde
conceptexamenprogramma's zich verhouden tot onder andere de actualisatie
van de kerndoelen rekenen en wiskunde, de examenprogramma's wiskunde
havo-vwo, het Referentiekader Taal en Rekenen en de rekenvereisten in het
mbo. Na deze analyse start een fase waarin we de conceptexamenprogramma’s
in de praktijk ‘beproeven’. Daarna gaan we ons buigen over de invoering. Heb
je vragen? Neem contact op met Suzanne Sjoers. 

  
  Meer informatie

Webplatforms burgerschap en digitale
geletterdheid bijna live
Binnenkort vind je alle informatie over de actualisatie van de kerndoelen
burgerschap en digitale geletterdheid op onze webplatforms. Je leest onder
andere hoe de teams te werk gaan en de procesregisseur, leraren, vak- en
curriculumexperts van deze teams stellen zich voor. Ook vind je er nieuws over
de actualisatie.

  
  Lees meer
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Nieuwe webplatforms Fries en klassieke talen in
januari live
In januari 2023 start de actualisatie van de examenprogramma’s Fries en
klassieke talen. In anderhalf jaar actualiseren de vakvernieuwingscommissies,
bestaande uit leraren en vak- en curriculumexperts, de examenprogramma's
Friese taal en cultuur en Latijnse en Griekse taal en cultuur. Voor zowel Fries
als klassieke talen wordt een webplatform ontwikkeld, waar geïnteresseerden
op de hoogte blijven van het actualisatieproces. Eind januari worden deze twee
nieuwe webplatforms gepubliceerd. Wil je op de hoogte blijven? Houd onze
social media in de gaten!

  
  SLO op LinkedIn

Denk met ons mee over vakinzichtkaarten
Welke leraren, begeleiders en begaafdheidsexperts uit het vo willen in 2023
door ons ontwikkelde vakinzichtkaarten evalueren? Begin 2023 organiseren we
online- en offline-expertmeetings om de vakinzichtkaarten te evalueren voor
natuurkunde en digitale geletterdheid. Vakinzichtkaarten geven voor een
leergebied inzicht in de denk- en werkwijzen, verbanden en contexten. Ze
bieden ondersteuning als een leerling behoefte heeft aan overzicht en context
van een vak of leergebied.

  
Wil je meedoen aan een van de expertmeetings? Stuur ons voor 28 januari een
mail en zet erbij in welke hulpmiddelen je geïnteresseerd bent. Na aanmelding
krijg je informatie over de data van de verschillende expertmeetings en voor de
meetings sturen we je de conceptmaterialen. Ook als je een vraag hebt, kun je
ons mailen.

  
  Mail ons

Doorkijkjes naar de praktijk | Leerlijn begrippen
voor taalbeschouwing
Leerlingen hebben (vak)taal nodig om te kunnen praten over
taalverschijnselen, taal en taalgebruik. Het is belangrijk dat leerlingen de juiste
begrippen leren kennen en gebruiken uit ons vakgebied. Onze leerlijn
begrippen voor taalbeschouwing helpt je om te bepalen wanneer je het beste
welke begrippen kunt aanreiken.. Een handig hulpmiddel dat bestaat uit een
set geordende begrippen waarmee we kennis over taal uitdrukken.

  
Maar wat doe je met begrippen als ‘tweetekenklank’, ‘synoniem’ of ‘reviseren’?

https://slo.us16.list-manage.com/track/click?u=44993af90b0ee7e80c186a044&id=944ee35de8&e=673f1132bf
https://slo.us16.list-manage.com/track/click?u=44993af90b0ee7e80c186a044&id=7527979de3&e=673f1132bf
https://slo.us16.list-manage.com/track/click?u=44993af90b0ee7e80c186a044&id=2aaf131051&e=673f1132bf
mailto:b.kuiphuis@slo.nl?subject=Test%20handreiking%20voor%20schoolteams


Hoe bied je die aan? Daarvoor hebben we doorkijkjes met lesvoorbeelden aan
de leerlijn toegevoegd. Je vindt ze door in de leerlijn eerst op de categorie te
klikken en dan op het woord ‘leerlijn’ binnen die categorie.

  
  Leerlijn begrippen voor taalbeschouwing

Vernieuwde kijkwijzers taalgericht vakonderwijs
Taalgericht vakonderwijs stimuleert dat leerlingen gemotiveerder vakinhouden
leren en hun taalvaardigheid verbeteren. Leraren kunnen dit ondersteunen
door bewust aandacht te hebben voor leren met taalsteun, leren in interactie
en leren in context. Samen met het Platform Taalgericht Vakonderwijs hebben
we deze drie pijlers van taalgericht vakonderwijs geconcretiseerd in een
vernieuwde kijkwijzers en  een quickscan.

  
  Meer informatie en materialen

Aanmelding voor de praktijkgerichte
programma’s havo van start
Voor havo ontwikkelen we samen met pilotscholen een praktijkgericht
programma Maatschappij (pgp-M) en een praktijkgericht programma
Technologie (pgp-T). Wil je vanaf komend schooljaar de kleine en/of grote
praktijkgerichte programma’s van het havo beproeven in de doorontwikkelfase?
Aanmelden kan tot en met 7 april 2023.

  
  Meer over de aanmeldingsprocedure en de praktijkgerichte

programma’s Maatschappij en Technologie
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Copyright © 2020 SLO. Alle rechten voorbehouden.
 Deze nieuwsbrief is een uitgave van SLO. Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je voor

informatie van SLO hebt aangemeld.
  

Ons adres is:
 SLO, Stationsplein 15 Amersfoort, 3818LE Netherlands

 Voeg SLO toe aan uw adresboek
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