Meesterschapsteams MVT en Nederlands
Nieuwsbrief Curriculum.nu

1. Doel en inhoud
Doel van deze nieuwsbrief is om je snel een overzicht te geven van wat er leeft binnen en
rond Curriculum.nu voor de Moderne Vreemde Talen en Nederlands. De nieuwsbrief is
georganiseerd rond de eerste tussenproducten van de ontwikkelteams Engels/MVT en
Nederlands van Curriculum.nu. De inhoud is als volgt:
Sectie 2: Links naar de teksten en consultatievragen van de ontwikkelteams Engels/MVT en
Nederlands;
Sectie 3: Uitleg over hoe je feedback kan geven met de nodige links;
Sectie 4: Overzicht van activiteiten die rond Curriculum.nu worden georganiseerd.
2. Teksten en consultatievragen ontwikkelteams
> Grote Opdrachten Engels/MVT
https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/06/Tweede-tussenproduct-ontwikkelteamEngels-MVT-Curriculum.nu_.pdf
> Grote Opdrachten Nederlands
https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/06/Tweede-tussenproduct-ontwikkelteamNederlands-Curriculum.nu_.pdf
3. Hoe kan je feedback geven?
Deadline voor feedback is 6 juli 9 uur ’s morgens. Feedback is gericht op
consultatievragen van de ontwikkelteams. Algemene vragen kan je vinden op de website
van Curriculum.nu en kan je rechtstreeks beantwoorden. Een uitgebreidere set vragen kan
je vinden op feedbackformulieren die door elk ontwikkelteam ter beschikking worden gesteld.
Deze feedbackformulieren zijn vooral bedoeld voor feedback van groepen en organisaties.
De algemene consultatievragen voor Engels/MVT vind je hier:
https://curriculum.nu/ontwikkelteam/engels-moderne-vreemde-talen/
De algemene consultatievragen voor Nederlands vind je hier:
https://curriculum.nu/ontwikkelteam/nederlands/
De feedbackformulieren zullen ook via bovenstaande webpagina’s beschikbaar worden
gemaakt.
4. Activiteiten rond Engels/MVT en Nederlands in de eerste feedbackronde
Activiteiten van de Meesterschapsteams Engels/MVT en Nederlands zijn met een
sterretje aangeduid.
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Dit overzicht is zorgvuldig samengesteld op basis van de info die bij ons bekend is. Het kan echter altijd zo zijn
dat er nog onnauwkeurigheden in zitten. Je kan dus best ook altijd even dubbelchecken op de websites of bij de
contactpersonen waar we naar verwijzen. Als er activiteiten zijn die ontbreken, laat het ons dan weten zodat we
deze in elk geval nog op onze website kunnen opnemen (contact via: b.s.w.lebruyn@uu.nl; website waarop we
steeds een geüpdatete versie zullen plaatsen: https://modernevreemdetalen.vakdidactiekgw.nl/mvt-meetsontwikkelteam-curriculum-nu/)

11 juni 2018
10.15-11.30
Kortenaerkade 11, Den Haag, Nederland
Besloten bijeenkomst
Engels/MVT [docenten Chinees in het VO]
Organisatie: Nuffic
Doelgroep inzicht geven over de ontwikkelingen bij Engels / MVT en onderzoeken waar Chinees kan
aansluiten. (15 personen). Vervolgens in een kleine groep (4 personen) hier verder op in gaan. Deze
groep zal input geven over het curriculum Chinees.

13 juni 2018
17.00-19.00 [inloop vanaf 17.00, starttijd 17.15]
Drift 21, Sweelinckzaal, Utrecht
Openbaar toegankelijk na aanmelding
(https://modernevreemdetalen.vakdidactiekgw.nl/mvt-meets-ontwikkelteam-curriculum-nu/)
Engels/MVT
Organisatie: Meesterschapsteam MVT, Levende Talen, Expertisecentrum MVT, Anéla, AVT
Doel van deze bijeenkomsten is om de discussie te faciliteren binnen het Nederlandse MVT
landschap. Voor deze editie zijn er leden uitgenodigd van de ontwikkelteams MVT/Engels en
Nederlands.

16 juni 2018
10.00-14.30
Drift 21, Utrecht
Openbaar toegankelijk na aanmelding (https://form.jotformeu.com/81102057278351)
Nederlands
Organisatie: Sectie Nederlands van Levende Talen, Nederlandse Taalunie,
Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs, Meesterschapsteam Nederlands
Doel is om feedback op tussenproduct te verzamelen, bekendheid/betrokkenheid bij Curriculum.nu te
vergroten en draagvlak te creëren.
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Deze bijeenkomst is gratis toegankelijk. U kunt zich aanmelden voor de feedbackbijeenkomst en/of
de digitale consultatie. Inschrijving is mogelijk tot 12 uur, 11 juni; u ontvangt na die datum een
bevestiging.

19 juni 2018
09.30-11.00 (Nederlands) 11.30-13.00 (Engels/MVT)
SLO, Aidadreef 4, 3561 GE Utrecht
Info en aanmelding (a.vanderlaan@slo.nl, a.dokman@futuracollege.nl)
Nederlands, Engels/MVT [Speciaal Onderwijs]
Organisatie: SLO In opdracht van Sectorraad Praktijkonderwijs
Feedback verzamelen en discussie stimuleren onder pro-leraren en pro-schoolleiders.

19 juni 2018
Openbaar toegankelijk na aanmelding (s.de.kort@curriculum.nu)
Nederlands
Organisatie: Nederlandse Taalunie
Doel is om feedback op tussenproduct te verzamelen. Extra informatie over deze bijeenkomst zal in
een geüpdatete editie van deze nieuwsbrief worden geplaatst (deze wordt niet rondgestuurd maar zal
wel consulteerbaar zijn op https://modernevreemdetalen.vakdidactiekgw.nl/mvt-meets-ontwikkelteamcurriculum-nu/)

19 juni 2018
14.00-16.00
SLO, Aidadreef 4, 3561 GE Utrecht
Openbaar toegankelijk
‘feedbacksessie 19 juni’)

na

aanmelding

(LNT@slo.nl

onder

vermelding

van

Nederlands [primair onderwijs]
Organisatie: Landelijk Netwerk Taal
Vanaf 5 juni is iedereen weer van harte uitgenodigd om feedback te geven op het tweede
tussenproduct van het ontwikkelteam Nederlands: de eerste versie van de grote opdrachten voor het
leergebied Nederlands. Ook het LNT wil haar leden die mogelijkheid bieden.
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21 juni 2018
Feedbackbijeenkomst Vereniging Classici Nederland
19.30-21.30
Info en aanmelding (k.van.rooijen@curriculum.nu)
Nederlands, Engels/MVT
Organisatie: Vereniging Classici Nederland

22 juni 2018
15.30-17.00
Info en aanmelding (https://www.onderwijscafemeppel.nl/2018/05/21/onderwijscafe-3curriculum-nu-de-grote-opdrachten-van-het-vakgebied-nederlands/)
Nederlands
Organisatie: Onderwijscafé Meppel
Een interactief onderwijscafé op 22 juni is de uitgelezen kans samen positief kritisch kijken naar de
conceptopdrachten en het ontwikkelteam Nederlands van gedegen feedback voorzien. Het is een
kans om PO, VO en SO samen te brengen en te sparren. Wat maakt het onderwijs goed? Wat moet
een leerling kunnen en kennen op het gebied van Nederlands om de wereld aan te kunnen? Staat dat
ook in de opdrachten omschreven? Wat mist er in de opdrachten? Welke onderdelen zijn krachtig?

25 juni 2018
18.00-20.00
Joseph Haydnlaan 2, 3533 AE Utrecht
Besloten bijeenkomst voor leden Levende Talen (k.van.rooijen@curriculum.nu)
Nederlands, Engels/MVT
Organisatie: Levende Talen
Op deze speciale ledenbijeenkomst van Levende Talen wordt er gediscussieerd over het nieuwe
tussenproduct van Curriculum.nu.

26 juni 2018
14.00-16.00
SLO, Aidadreef 4, 3561 GE Utrecht
Nederlands [primair onderwijs]
Organisatie: LOPON2, SLO
Besloten bijeenkomst voor leden van LOPON2.

4

26 juni 2018
9.30-11.00 (Nederlands), 11.30-13.00 (Engels/MVT)
SLO, Aidadreef 4, 3561 GE Utrecht
Openbaar toegankelijk na aanmelding (h.pietersen@slo.nl, c.vanhelvoirt@lecso.nl)
Nederlands, Engels/MVT [Speciaal Onderwijs]
Organisatie: SLO in opdracht van Landelijke Expertisecentrum Speciaal Onderwijs
Feedback verzamelen en discussie stimuleren onder so/vso-leraren en so/vso-schoolleiders.

26 juni 2018
18.00-20.00
Trans 10, 3512 JK Utrecht (Kamer 0.51)
Info via: k.van.rooijen@curriculum.nu
Engels/MVT
Organisatie: Visiegroep Buurtalen (http://www.buurtaalonderwijs.nl/)
Bijeenkomst tussen het ontwikkelteam Engels/MVT en de Visiegroep Buurtalen.

27 juni 2018
13.00-17.00
Meertaligheid in het Amsterdamse onderwijs: Van voorschool tot universiteit
Universiteitsbibliotheek, Doelenzaal, Singel 425, 1012 WP Amsterdam
Openbaar toegankelijk na aanmelding (z.egilmez@uva.nl)
MVT/Engels
Organisatie: MIME, UvA en Studio Taalwetenschap
“Het beleidsdossier van het Europese MIME-project, Mobility and Inclusion in a Multilingual Europe
(www.mime-project.org) wordt deze zomer afgerond. Daarmee komt ook een einde aan de reeks
Expertmeetings meertaligheid in het basis- en voortgezet onderwijs, die de MIME partners aan de
Universiteit van Amsterdam samen met Studio Taalwetenschap hebben georganiseerd. We nemen
de gelegenheid te baat om eindresultaten en toekomstplannen te presenteren. Belangstellenden en
professionals zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn en om zich aan te sluiten bij het
Netwerk Onderwijs en Meertaligheid in Amsterdam (en omstreken), NOMinA, ter aanbieding aan de
nieuwe wethouder van Onderwijs en Inburgering van de Gemeente Amsterdam. Meertaligheid in
het onderwijs raakt het gehele traject: van de thuistalen op de voorschool tot het Engels in het
wetenschappelijk onderwijs.”
Meer info op http://meertaligamsterdam.socsci.uva.nl/Expertmeetings.html
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27 juni 2018
14.00-15.30
Voor VVTO netwerk
Besloten bijeenkomst
MVT/Engels [primair onderwijs]
Organisatie: Nuffic i.s.m. Driestar, EarlyBird, HU en Marnixacademie.
Tijdens deze besloten bijeenkomst wordt er overlegd over het eerste tussenproduct van het
ontwikkelteam MVT/Engels en wordt er ook gepraat over ontwikkelingen binnen Curriculum.nu.
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