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16 januari 2014:  
miniconferentie Taal meten 5

Voor de vijfde keer organiseert Lopon2 

een miniconferentie rondom de landelijke 

kennisbasis en de landelijke kennistoets 

Nederlands voor de pabo. De kennisbasis is 

inmiddels al weer vijf jaar geleden vastge-

steld. Tijd voor een kritische reflectie! Wilt 

u de kennisbasis kritisch onder de loep 

nemen en met Nederlandse en Vlaamse 

opleidingsdocenten gezamenlijk bekijken 

hoe we deze kennisbasis Nederlands voor 

lerarenopleidingen in het gehele taalgebied 

bruikbaar kunnen maken? Kom dan op 16 

januari naar Utrecht. Houd voor plaats, tijd 

en programma de website van de vereni-

ging in de gaten: www.lopon2.net.

21 maart 2014:  
Lopon2 Masterclass

Komt u graag in contact met praktijk-

voorbeelden uit België en Nederland 

in verband met leesbevordering in de 

lerarenopleiding en wilt u er met collega’s 

ervaringen over uitwisselen? Kom dan 

zeker naar de Loponmasterclass die op 

21 maart 2014 plaatsvindt in Antwerpen. 

Meer info vindt u via www.lopon2.net. 

3 april 2014: 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 bijeenkomsten 

staan vragen en ervaringen van taalcoör-

dinatoren centraal, komen nieuwe ontwik-

kelingen in het taalonderwijs aan bod en is 

er ruimte voor uitwisseling om van en met 

elkaar te leren. De volgende netwerkdag 

is donderdag 3 april 2014. Kijk voor meer 

informatie op www.slo.nl/taalcoordinator.

10 april 2014:  
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 bouwen, 

en om gezamenlijke standpunten te formu-

leren. De volgende netwerkbijeenkomst 

vindt plaats op 10 april 2014. Meer infor-

matie over het netwerk en netwerkdagen 

is te vinden op www.slo.nl/taalspecialist.
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