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27 t/m 31 januari 2015:
NOT 2015

De Nationale Onderwijstentoonstelling 

(NOT) is de grootste vakbeurs voor profes-

sionals in PO, VO en MBO. Nieuw dit jaar 

is het segment ‘Het jonge Kind’, over 

opvang van kinderen van 0 t/m 4 jaar. 

Nergens is er zo’n compleet aanbod: ruim 

350 exposanten brengen je het nieuwste 

uit de markt. Ook SLO en EdVenture zijn 

vertegenwoordigd. De standnummers 

zijn respectievelijk 08.E050 en 10.D050. 

U vindt hier volop informatie over onze 

initiatieven en branchebrede projecten. 

Graag tot ziens!   

26 maart 2015:
LOPON2 Masterclass: 
Schrijven & schrijfdidactiek
In deze masterclass willen we voortbor-

duren op de zomerschool van afgelopen 

september. We willen de themalijn schrij-

ven en schrijfdidactiek voortzetten om zo 

tot meer verdieping te komen. Mariette 

Hoogeveen is bereid gevonden om haar 

promotieonderzoek  ‘Betere schrijfvaardig-

heid op basisschool door vernieuwende 

aanpak’ te  presenteren. We zoeken nog 

een geschikte  bijdrage vanuit Vlaanderen. 

En we willen we weer een schrijver uitno-

digen om te vertellen over zijn/haar werk-

wijze. Daarnaast willen we deelnemers 

van de zomerschool uitnodigen om (via 

een posterpresentatie) te vertellen over 

hun ervaringen met  nieuwe werkwijzen 

in de praktijk. Wat werkte wel, en wat niet 

niet? De masterclass wordt georganiseerd 

in Den Bosch. Nadere informatie volgt via 

www.lopon2.net.

16 april 2015: Netwerkdag 
taalcoördinatoren

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van taal-

beleid op school speelt de taalcoördinator 

een cruciale rol. Daarom besteedt SLO 

aandacht aan vragen die bij taalcoördina-

toren leven en aan actuele ontwikkelingen 

die relevant zijn voor het werk van een 

taalcoördinator. Er is een landelijk net-

werk dat tweemaal per jaar bijeenkomt. 

Tijdens die bijeenkomsten staan vragen en 

ervaringen van taalcoördinatoren centraal, 

komen nieuwe ontwikkelingen in het taal-

onderwijs aan bod en is er ruimte voor uit-

wisseling om van en met elkaar te leren.

De volgende netwerkdag is donderdag 16 

april 2015. Kijk voor meer informatie op 

www.slo.nl/taalcoordinator.

23 april 2015:  
Netwerkdag taalspecialisten

Het landelijk netwerk voor taalspecialisten 

is voor taalspecialisten die werkzaam zijn 

als onderwijsadviseur in het basisonder-

wijs. Het netwerk komt tweemaal per jaar 

bijeen. Tijdens de netwerkdagen is er veel 

aandacht voor actuele ontwikkelingen in 

het taalonderwijs, die vervolgens gekop-

peld worden aan het werk van een taal-

specialist. 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 for-

muleren. De volgende netwerkbijeenkomst 

vindt plaats op 23 april 2015. Meer infor-

matie over het netwerk en netwerkdagen 

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