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NIEUWSBRIEF
In deze nieuwsbrief vertellen we u graag iets meer over de ALV en de
conferentie op donderdag 7 februari 2019. Verder zijn we
Vragen kunt u stellen via info@betavak-nlt.nl.
Wij wensen u een fijne zomer toe!
groeten van Bureau NLT.
In dit nummer :
-

Conferentie 2019
Leren in het veld in het veld
Algemene Ledenvergadering 2018
Reflectie op toetsing

CONFERENTIE 2019
De Vereniging NLT gaat samen met het ingenieursbureau Antea-group en
het scholennetwerk U-talent aan de slag met een nieuwe module voor het
vak NLT. Antea-group wil graag leerlingen laten ervaren wat
ingenieurswerk inhoudt. Dit zal gebeuren aan de hand van een casus uit
de dagelijkse werkpraktijk van het bureau, namelijk schade aan gebouwen
vanwege aardbevingen. De Vereniging NLT is op zoek naar auteurs die
mee willen werken bij het schrijven van de module. Vanaf september 2018
zal er gestart worden. Er is een (vrijwilligers)vergoeding beschikbaar of
een vergoeding voor de school om uren vrij te maken voor deelname in het
traject. Geïnteresseerd? Stuur een mail naar info@betavak-nlt.nl

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018
Naast het huishoudelijke deel van de vergadering, waarin we terug- en
vooruit blikken op gang van zaken, zullen we aandacht besteden aan
collegiale visitaties en curriculum.nu. Tijdens de onderdeel collegiale
visitaties hoort u de ervaringen van een gevisiteerde school. Ten slotte zal
Martin Vos, lid van het ontwikkelteam Mens en Natuur van curriculum.nu
vertellen over de aanstaande curriculumherziening voor zowel po en vo.

LEREN IN HET VELD
Natuur, Leven en Technologie is een bijzonder vak, omdat het leerlingen
de dwarsverbanden tussen verschillende vakken laat ervaren aan de hand
van actuele thema’s. Het is daarom bij uitstek geschikt om te
experimenteren met de manier waarop het wordt gegeven. Dat vindt ook
docent Jaco Scheer van K.S.G De Breul in Zeist, die verschillende
originele invullingen bedenkt om de leerstof aan zijn leerlingen over te
brengen. En dat hoeft niet altijd binnen de vier muren van het klaslokaal.
Lees het gehele artikel via de website.

REFLECTIE OP TOETSING
Binnen Curriculum.nu buigen negen ontwikkelteams zich op dit moment
over de herziening van het curriculum in het primair en voortgezet
onderwijs. Een actualisatie van de onderwijsinhoud vraagt tegelijkertijd om
een reflectie op de huidige toetsing. Daarom wordt er momenteel ook een
verkenning uitgevoerd naar de variatie aan toetspraktijken. In dit kader
wordt er op 10 oktober een middagsessie voor docenten georganiseerd,
waarin samen nagedacht wordt over de rol van toetsing binnen het
onderwijs van de toekomst. Voor meer informatie en/of vragen kunt u
contact opnemen met Gerdineke van Silfhout g.vansilfhout@slo.nl.
Opgave voor deze middag kan via jeroen@betavak-nlt.nl.

VACATURE STEUNPUNT AMSTERDAM
Uit prikbord kopiëren
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