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Verhalen maken met nlt
nlt bij diploma-uitreikingen
Samenwerking tussen OenO en nlt
Symposium schooleigen curriculum
Collega’s op bezoek
Nlt in gesprek met OCW

NIEUWE URL-LIJSTEN
Internetpagina’s veranderen snel. Dit is vaak vervelend voor gebruik van
de modules in de klas. In de module-database hebben we vanaf heden
voor verschillende modules nieuwe URL-lijsten geplaatst.

JAARLIJKSE CONFERENTIE
De jaarlijkse conferentie zal dit jaar plaatsvinden op 13 februari 2019. Het
thema van de conferentie is dit jaar “Natuurlijk nlt” waarbij we ons
gezamenlijk gaan verdiepen in duurzame ontwikkeling van en in het vak
nlt. Er zijn workshops over plastic soep, circulaire economie en duurzaam
bouwen. Mocht u ideeën hebben voor workshops, laat het dan weten via
edgar@betavak-nlt.nl.

COLLEGA’S OP BEZOEK?
Bent u op zoek naar nieuwe ideeën voor uw school? Dan is een collegiale
visitatie wellicht wat voor u! Een collegiale visitatie geeft u praktische
handvatten bij het verstevigen van het nlt-onderwijs binnen de school. Een
commissie van collega’s uit andere scholen komt bij u op bezoek en
spreekt met docenten, leerlingen, TOA’s en de schoolleiding. Na afloop
van het bezoek ontvangt u een verslag met tops en tips. Interesse? Stuur
een mail naar jeroen@betavak-nlt.nl

SYMPOSIUM SCHOOLEIGEN CURRICULUM
Op donderdagmiddag 31 oktober a.s. organiseert het Profielenberaad een
symposium met als thema 'Eigen-wijze curriculumontwikkeling'. Naast
verschillende workshops zijn er inleidingen van Monique Volman
(hoogleraar Onderwijskunde aan de UvA) en Dorien Zevenbergen
(Onderwijsinspectie) die dieper ingaan op het thema van de middag. Nltschool CSG Prins Maurits zal een werkgroep verzorgen over de bijdrage
van nlt aan een goede doorstroom van havo naar hbo. Meer informatie via
de website van slo.

LEERLIJN DIGITALE GELETTERDHEID
Gezamenlijk zijn de Vereniging NLT en het Platform Talent voor
Technologie tot het voorstel gekomen om een vooronderzoek te verrichten
naar de verschillende manieren om substantieel meer aandacht voor
digitale geletterdheid en informatica bij nlt te genereren. Het idee achter
het voorstel is enthousiast ontvangen door Nederland ICT en Dutch
Digitale Agencies.

IN GESPREK MET AMBASSADEURS
Verschillende bestuursleden en vrijwilligers zijn op 19 september jl. in
gesprek gegaan met professionals uit het bedrijfsleven en
wetenschappelijke instituten. Verschillende ambities zijn besproken. We
gunnen iedere leerling nlt, maar we gunnen ook iedere docenten een nltklas. Daarom gaan we samen met de ambassadeurs inzetten op meer
leden voor de Vereniging nlt. Ook de verbinding met het bedrijfsleven
kwam ter sprake. Zo willen we aanhaken bij het klimaatakkoord.
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