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Netwerkdag voor LOPON²
leden

Op 21 maart 2013 organiseert LOPON² een 

netwerkdag voor de leden van dit netwerk 

met als onderwerp Sociale media en web 

2.0 vriend of vijand? Meer informatie zal 

in de loop van 2013 op www.lopon2.net te 

vinden zijn.

Miniconferentie LOPON²

Op 19 januari 2013 organiseert LOPON² de 

Miniconferentie Taal meten 4: Hoe taal (didac-

tiek) evalueren? in vervolg op de eerdere mi

niconferenties rond kennisbasis en taaltoets.

Aangegeven tijden en locatie zijn bij het 

ter perse gaan van dit blad nog onbekend, 

maar zullen gepubliceerd worden op  

www.lopon2.net.

Netwerkdag 
taalcoördinatoren

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van taalbe

leid op school speelt de taalcoördinator een 

cruciale rol. Daarom besteedt SLO aandacht 

aan vragen die bij taalcoördinatoren leven 

en aan actuele ontwikkelingen die relevant 

zijn voor het werk van een taalcoördinator.

Er is een landelijk netwerk dat tweemaal 

per jaar bijeenkomt. Tijdens die bijeen

komsten staan vragen en ervaringen van 

taalcoördinatoren centraal, komen nieuwe 

ontwikkelingen in het taalonderwijs aan 

bod en is er ruimte voor uitwisseling om 

van en met elkaar te leren.

De volgende netwerkdagen zijn op 11 april 

en 26 september 2013. Kijk voor meer 

informatie op www.slo.nl/taalcoordinator.

Netwerkdag taalspecialisten

Het landelijk netwerk voor taalspecialisten 

is voor taalspecialisten die werkzaam zijn 

als onderwijsadviseur in het basisonderwijs. 

Het netwerk komt tweemaal per jaar bijeen. 

Tijdens de netwerkdagen is er veel aan

dacht voor actuele ontwikkelingen in het 

taalonderwijs, die vervolgens gekoppeld 

worden aan het werk van een taalspeci

alist. Het netwerk biedt een platform om 

ervaringen uit te wisselen, om gebruik 

te maken van elkaars deskundigheid en 

gezamenlijk deskundigheid op te bou

wen, en om gezamenlijke standpunten te 

formuleren. 

De volgende netwerkbijeenkomsten vinden 

plaats op 18 april en 3 oktober 2013.

Meer informatie over het netwerk en 

netwerkdagen is te vinden op www.slo.nl/

taalspecialist.
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