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NIEUWSBRIEF
Hierbij ontvangt u de nieuwe digitale nlt-nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief houdt
Vereniging NLT u op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. het vak.
U ontvangt deze nieuwsbrief via de moduledatabase, omdat u zich heeft opgegeven via
on website of de moduledatabase óf omdat u de contactpersoon van een nlt-school bent.
Algemene informatie over nlt vindt u op de website http://www.betavak-nlt.nl/.
Vragen kunt u stellen via info@betavak-nlt.nl.
Oude nieuwsbrieven kunt u terugvinden op http://betavak-nlt.nl/archief/Nieuwsbrieven/
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ALV 2 NOVEMBER 2017
De tweede Algemene Leden Vergadering is op donderdagmiddag 2 november. Leden
ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging. Wij richten ons in deze bijeenkomst op nltcoördinatoren en nlt-schoolleiders. Zet daarom de datum ook in zijn of haar agenda!
De ALV wordt gehouden op het Farelcollege, Paladijnenweg 101, Amersfoort en bestaat
uit een huishoudelijk en een inhoudelijke deel. Het thema van het inhoudelijk deel is: NLT
in de onderbouw. De ALV begint om 16 uur, inloop vanaf 15.30 uur en duurt tot uiterlijk 18
uur. We zouden het fijn vinden als u zich aanmeldt voor de ALV via de website. Begin
oktober sturen we naar leden een speciale attentie om u aan de ALV te herinneren.

NLT CONFERENTIE 8 FEBRUARI 2018
De elfde NLT Conferentie 2018 is op donderdag 8 februari 2018 en staat in het teken van
technologie, de T in NLT. Reserveer deze datum in uw agenda. De voorbereiding is
inmiddels gestart. Heeft u ideeën, suggesties of mogelijke bijdragen, laat het ons weten
via info@betavak-nlt.nl voor 11 oktober. We stellen uw inbreng zeer op prijs. Ook inbreng
van leerlingen en TOA’s vinden we zeer interessant.

COPYRIGHT MODULES AANGEPAST
Begin dit jaar zijn de copyrights van de lesmodules van de SLO overgedragen aan de
Vereniging NLT. Al deze modules staan ‘bevroren’ op onze website. Op de website
noemen we deze SLO Havo modules en SLO Vwo modules. Herziene versies en nieuwe
modules komen in de moduledatabase waartoe leden toegang hebben. In de
moduledatabase is in de laatste versies van de SLO-modules de copyrighttekst
aangepast. Er zijn ook nog modules waarvan het copyright bij een universiteit ligt, deze
colofons zijn niet aangepast. Leden van Vereniging NLT mogen nlt-modules voor eigen
gebruik (in de klas) aanpassen en kopiëren.

FOLDERS
De Vereniging NLT is bezig met de afronding van twee nieuwe folders. Eén folder is
speciaal voor 3de klas leerlingen met informatie over het vak nlt. En is getiteld: “Kies jij
voor nlt?” De andere folder is speciaal voor de open dag van de nlt-school. voor a.s.
brugklassers. De folders worden verspreid onder de leden. U ontvangt daar in oktober
nadere informatie over. De twee folders zullen daarna ook beschikbaar komen via de
moduledatabase.

MODULENIEUWS
In juni van dit jaar had de certificeringscommissie olv Harrie Eijkelhof haar tweede zitting.
In december is de volgende zitting. Resultaat van deze tweede zitting:
Lab on a chip havo gecertificeerd voor havo,
Wat zeg je? gehercertificeerd voor havo,
Ruimte voor de rivier gehercertificeerd voor vwo,
Medicijnen, van molecuul tot mens gehercertificeerd voor vwo.
De modules, de toetsen en handleidingen komen in de moduledatabase. Sommige
modules zijn al beschikbaar. Andere modules zitten in de fase van eindredactie en
opmaak en verschijnen binnenkort via de moduledatabase.
Heeft u vragen? Zoek contact met de bijbehorende vaksteunpunten.
De modulecommissie brengt over elke module advies uit aan de certificeringscommissie.
De modulecommissie bestaat uit leden van de Vereniging NLT.
De certificeringscommissie is ook bevoegd om te decertificeren. Gedecertificeerde
modules staan op http://betavak-nlt.nl/nl/p/modules/slo-modules/gedecertificeerdemodules/. Gedecertificeerde modules kunt u eventueel gebruiken in de vrije ruimte, ze
worden echter niet meer onderhouden en vertonen gebreken. De modules zijn uit de
moduledatabase verwijderd per 1-8-2017.

MODULEDATABASE
In de moduledatabase staan modules, handleidingen en toetsen. Maar wij gebruiken de
moduledatabase ook voor het versturen van berichten en facturen. En bij de NLTConferentie en ALV regelden we de inschrijving via dezelfde moduledatabase.
De moduledatabase zal in het najaar geüpdatet worden. Door de vele versies van
modules is dit onderdeel niet altijd overzichtelijk. Op verzoek van gebruikers maken we dit
overzichtelijker en kunt u ook in één zip-bestand de laatste versie van een module en alle
bijbehorende materialen downloaden.
Ook zullen we enquêtes bij de modules gaan toevoegen. U en wij krijgen dan overzicht
van de meningen van leerlingen over modules en u kunt deze vergelijken met andere
scholen. En wij kunnen dan eerder inspelen op gebreken bij modules.
Het prikbord in de moduledatabase wordt steeds vaker gebruikt. U kunt hierin vragen
stellen aan collega’s en aan vaksteunpunten. We nodigen u hierbij ook uit om op collega’s
van andere scholen te reageren.
In de moduledatabase kunt u ook de facturen vinden die uw school al of niet betaald heeft.
Heeft uw school nog niet betaald, herinner er uw schoolleiding even aan door de factuur te
downloaden en te mailen. 95% van de 165 leden heeft de contributie 2017 betaald

VERENIGING NLT ZOEKT…
Ontwikkelaars
Vereniging NLT is voortdurend op zoek naar ontwikkelaars. Vooral aardrijkskunde- en
wiskundedocenten zijn lastig te vinden. Ontwikkelaars ontvangen een vergoeding voor
hun werkzaamheden. Heeft u belangstelling? Natuurlijk zijn andere bètadocenten ook nog
erg welkom. Stuur ons een mail via info@betavak-nlt.nl

Testscholen
In samenwerking met Rijkswaterstaat wordt aan een nieuwe nlt-module gewerkt
gebaseerd op het Hoog Water Bescherming Programma. In die module wordt in het
algemene gedeelte gekeken naar de risico’s die we in een deltaland als Nederland lopen,
naar de verschillende soorten dijken die we daarvoor gebouwd hebben en hoe we die
kunnen onderhouden. Maar is dat genoeg? We kijken ook naar manieren om dijken te
versterken. Vervolgens gaan leerlingen in groepen aan de gang om een
dijkverbeteringsplan te maken. Een excursie naar een dijk in de buurt is een must! Het is
de bedoeling een testversie van de module af te hebben in de tweede helft van dit
schooljaar. We zoeken scholen die deze module (wiskunde, natuurkunde, biologie en
aardrijkskunde) aan het einde van 4 havo dit schooljaar willen testen. Bent u
geïnteresseerd? Dan horen we dat graag via info@betavak-nlt.nl .

Administratieve ondersteuning
Vereniging NLT is inmiddels gegroeid naar 165 leden. We zijn ook op zoek naar
ondersteuning van onze penningmeester voor een aantal dagdelen per maand. Mogelijk is
er een collega op school (uit ondersteunend personeel) die tegen betaling ons bestuur kan
helpen. Reacties, graag met cv, kunnen gestuurd worden naar info@betavak-nlt.nl

