Meesterschapsteams MVT en Nederlands
Nieuwsbrief Curriculum.nu

1. Doel en inhoud
Anders dan onze vorige nieuwsbrieven kunnen we hier nog geen overzicht geven van de
nieuwe tussenproducten. Deze zijn immers nog in ontwikkeling. Wel geven we graag inzicht
in de activiteiten die er de komende tijd worden georganiseerd rond Curriculum.nu.

2. Activiteiten rond Engels/MVT en Nederlands in de derde feedbackronde
Activiteiten van de Meesterschapsteams Engels/MVT en Nederlands zijn met een
sterretje aangeduid.
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/)

24 oktober 2018
15.00-17.00
Kortenaerkade 11, Den Haag, Nederland
Besloten bijeenkomst
Engels/MVT & Nederlands
Organisatie: Nuffic/Unesco
Burgerschap, maatschappelijke verbondenheid en begrip van de samenleving zijn belangrijke
thema’s in het onderwijs, dat geldt zeker ook voor scholen die kiezen voor een internationale focus in
hun beleid en curriculum. Ze richten zich daarbij ook specifiek op de kennis, vaardigheden en
competenties die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in een internationale en interculturele
omgeving. Het gaat daarbij zeker niet alleen om het verre buitenland, maar ook om de steeds
diverser wordende Nederlandse samenleving. In de bijeenkomsten willen we ons met name richten
op de verankering van deze aspecten van burgerschap (wereldburgerschap) in het curriculum.
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24 oktober 2018
17.30-19.30
Trans 10, Utrecht
Besloten bijeenkomst
Engels/MVT
Organisatie: Visiegroep Buurtalen
Het tussenproduct van het ontwikkelteam bespreken met de aangesloten partners van de Visiegroep
Buurtalen.

25 oktober 2018
17.00-19.00 [inloop vanaf 17.00, starttijd 17.15, borrel na afloop]
Drift 25, zaal 002, Utrecht (ingang via de bibliotheek)
Openbaar toegankelijk na aanmelding
(https://modernevreemdetalen.vakdidactiekgw.nl/bijeenkomst-25-oktober/)
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.
De opzet bestaat typisch uit een presentatie door het ontwikkelteam, pitches door de aanwezigen
(hier kan je je ook voor opgeven via het registratieformulier) en een discussieronde.

27 oktober 2018
10.00-13.30 (met lunch)
Stadskasteel Oudaen, Oudegracht 99, Utrecht
Aanmelding voor 22 oktober 12 uur (https://form.jotformeu.com/82744154225354)
Nederlands
Organisatie: Sectie Nederlands van Levende Talen, Nederlandse Taalunie,
Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs, Meesterschapsteam Nederlands
Als u zich opgeeft, sturen we u de documentatie een week van te voren of eerder. In de
feedbackbijeenkomst formuleert u met collega’s adviezen aan de Ontwikkelgroep. Die adviezen
leggen wij voor via een digitale vragenlijst aan alle 1300 leden van Levende Talen Nederlands. De
uitkomsten van die draagvlakpeiling sturen we naar u en alle andere leden die daarom verzochten.
En natuurlijk sturen we die naar Curriulum.nu: een reactie op de voortgang die gedragen wordt door
de leden.
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30 oktober 2018
11.30-13.00 (Engels/MVT), 13.30-15.00 (Nederlands)
SLO, Aidadreef 4, 3561 GE Utrecht
Besloten bijeenkomst
Nederlands, Engels/MVT
Resonansgroep Praktijkonderwijs: SLO In opdracht van Sectorraad Praktijkonderwijs
Feedback verzamelen en discussie stimuleren onder pro-leraren en pro-schoolleiders.

30 oktober 2018
11.30-13.00 (Nederlands), 13.30-15.00 (Engels/MVT)
SLO, Aidadreef 4, 3561 GE Utrecht
Besloten bijeenkomst
Nederlands, Engels/MVT
Resonansgroep SO, VSO, SBO: SLO

31 oktober 2018
13.15-17.00 (inloop vanaf 12.45)
Bibliotheek van het Letterenhuis, Prinsengracht 89, Amsterdam
Openbaar toegankelijk na aanmelding (bberends@lezen.nl)
Nederlands
Organisatie: Stichting Lezen & SLO
De expertmeeting op 31 oktober is bedoeld als feedbackbijeenkomst in de consultatieronde. In het
bijzonder stellen we deze bijeenkomst lezen en literatuur centraal en gaan we met elkaar in gesprek
over de tussenopbrengsten op lezen en literatuur. Uiteraard niet losgekoppeld van de andere
taalonderdelen. In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit:
•

Een verslag van de stand van zaken door leden van het ontwikkelteam Nederlands van
Curriculum.nu.

•

Een overzicht van de doorgaande leeslijn po en vo door Inouk Boerma en Floor van Renssen,
opleiders Nederlands bij respectievelijk iPabo (Amsterdam) en Hogeschool Windesheim
(Zwolle).

•

Raadplegen van de aanwezigen in rondetafelgesprekken: feedback op de tussenproducten.

•

Een slotbeschouwing door Erwin Mantingh, lerarenopleider en vakdidacticus aan de
Universiteit van Utrecht.
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31 oktober 2018
Hogeschool van Amsterdam
Besloten bijeenkomst (l.maessen@curriculum.nunu)
Nederlands, Engels/MVT
Organisatie: Cluster tweedegraads lerarenopleidingen Talen, Hogeschool van Amsterdam
Ideeën uitwisselen over waarom literatuur wordt aangeboden in het curriculum Engels/mvt, en over
de relatie met literatuur in het curriculum Nederlands.

31 oktober 2018
13.30-15.00
Voor VVTO netwerk (mfeuerstake@nuffic.nl)
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.

2 november 2018
11.30-12.45
Studiedag Levende Talen, workshop over Curriculum.nu
Openbaar toegankelijk mits betaling (inschrijven via www.levendetalen.nl, deelnemers
die enkel de workshop over Curriculum.nu willen bijwonen kunnen contact opnemen
met Myrna Brouwer van Levende Talen op bureau@levendetalen.nl)
Nederlands, Engels/MVT
Organisatie: Levende Talen
Tijdens de workshop is het mogelijk met elkaar na te denken over de stand van zaken en de
ontwikkelgroep antwoord te geven op door hen geformuleerde vragen.

7 november 2018
Besloten bijeenkomst
Ambassade Duitsland, Groot Hertoginnelaan 18-20, Den Haag
Engels/MVT
Organisatie: Actiegroep Duits
De Actiegroep Duits wil samen met schoolleiders uit het Voortgezet Onderwijs met het ontwikkelteam
Engels/mvt in gesprek over de status van het vak Duits. Het idee is om te starten met een toelichting
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door het Ontwikkelteam op het derde tussenproduct, een presentatie over de rol van de Duitse taal
voor Nederland en een discussie met alle aanwezigen over de ontwikkelvragen.
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