
42 | Tijdschrift Taal, jaargang 7, nummer 11

Actuele informatie

www.LOPON2.net

www.edventure.nl

www.slo.nl

24 t/m 28 januari 2017
Bezoek ons tijdens de NOT

Van 24 t/m 28 januari 2017 zijn zowel 

SLO als EDventure met een stand verte-

genwoordigd op de Nationale Onderwijs 

Tentoonstelling (NOT) in de Jaarbeurs 

Utrecht. Iedere dag presenteren EDven-

ture-leden hier hun producten en 

diensten in de speciale ‘pop-up store’. 

Ook kunnen bezoekers van de stand op 

een bijzondere manier kennis maken met 

Onderwijsexpertise.nl, dé wegwijzer voor 

onderwijsadvies. In hal 8, standnr. D010, 

gaan de medewerkers van SLO graag met 

u in gesprek over het curriculum van de 

toekomst. Want vragen rond het curricu-

lum raken de leraar en de leerlingen in de 

klas, de school als geheel en het landelijke 

beleid. 

Verspreid over verschillende zalen zijn 

er alle dagen seminars bij te wonen over 

een breed aantal onderwerpen. SLO 

vult een aanzienlijk deel van dit onder-

wijsprogramma, met o.a. sessies over 

doorlopende leerlijnen, curriculumontwik-

keling, passend onderwijs en 21e eeuwse 

vaardigheden. 

Plannen om de NOT2017 te bezoeken? 

Meld u dan aan via www.edventure.nu of 

www.slo.nl om een gratis toegangskaart te 

ontvangen.

21 maart 2017
Rekenen op Taal 

Rekenen en taal vormen de kernvakken 

van het basisonderwijs. Vaak staan ze 

na elkaar op het lesprogramma. In deze 

conferentie laten we echter zien dat het 

taal- en rekenonderwijs veel verbinding 

met elkaar hebben: in beide vakken 

moeten leerlingen lezen, praten, schrij-

ven om nieuwe kennis op te doen, leren 

ze strategieën om taken aan te pakken, 

worden ze geëvalueerd en beoordeeld. 

Nieuwe didactische inzichten en werk-

vormen kun je vaak in beide vakken goed 

toepassen. De lezingen en workshops 

geven u praktische handvatten om met 

thema’s die passen bij het onderwijs in de 

21e eeuw in de klas mee aan de slag te 

gaan.

Kijk voor meer informatie op  

http://www.rekenenoptaal.nu/
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6 april 2017 
Netwerkdag voor  
taalcoördinatoren | LNT

Good practices waar we van kunnen leren!  

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van 

taalbeleid op school speelt de taalcoördi-

nator een cruciale rol. Datzelfde geldt voor 

onderwijsadviseurs die scholen begeleiden 

bij hun taalonderwijs. Het Landelijk Net-

werk Taal besteedt aandacht aan vragen 

die bij taalcoördinatoren en –specialisten 

leven en aan actuele ontwikkelingen die 

relevant zijn voor het werk van een taal-

coördinator of taalspecialist. Onder meer 

door het organiseren van netwerkdagen. 

Tijdens deze netwerkdag staan mooie en 

inspirerende voorbeelden uit de praktijk 

centraal rond literatuur, mindmappen, 

leerlijnen in samenhang, et cetera. Er 

komen verschillende sprekers en lera-

ren om hun ideeën over taalonderwijs te 

presenteren en met ons in gesprek te gaan 

over hoe ze tot deze vormen zijn gekomen 

en wat daarbij succesfactoren en valkuilen 

waren. En we geven een vervolg aan de 

presentatie die Klarinske de Roos op de 

netwerkdag van vorig jaar verzorgde. Naar 

aanleiding van haar onderzoek praten we 

verder over de rol die je als taalcoördina-

tor in je team kan of mag vervullen. 

Kijk voor meer informatie op  

http://nederlands.slo.nl/themas/ 

netwerkentaalinhetbasisonderwijs 

20 april 2017 
Netwerkdag voor  
taalspecialisten | LNT

Evalueren in het taalonderwijs

Tweemaal per jaar organiseert het Lande-

lijk Netwerk Taal netwerkdagen voor alle 

leden en andere geïnteresseerden. In het 

najaar een gezamenlijke netwerkdag voor 

taalcoördinatoren en taalspecialisten. In 

het voorjaar twee netwerkdagen met een 

eigen focus, één gericht op taalcoördinato-

ren en één gericht op taalspecialisten

De netwerkdag voor taalspecialisten op 

20 april gaat over het thema ‘Evalueren in 

het taalonderwijs’ met aandacht voor het 

volgen, beoordelen en (formatief) evalue-

ren van vaardigheden in vooral de moeilijk 

meetbare domeinen. Vragen en ervaringen 

van taalspecialisten staan centraal en is 

er ruimte voor uitwisseling om van en met 

elkaar te leren.

Kijk voor meer informatie op 

http://nederlands.slo.nl/themas/

netwerken-taal-in-het-basisonderwijs 
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