
Beste allemaal, 
 
Erg bedankt voor je registratie voor de Landelijke LIO-dag MVT 2020! Deze dag wordt georganiseerd 
door het Meesterschapsteam MVT in samenwerking met alle universitaire lerarenopleidingen MVT in 
Nederland.  
 
Het doel van de dag is om jullie kennis te laten maken met collega’s van over het hele land maar ook 
met vakdidactici van andere universiteiten. Naast de workshops is er ook een keynote lezing en volop 
tijd om je professioneel netwerk uit te bouwen. 
 
Vanaf nu zullen we jullie een paar keer een update sturen zodat je weet hoe de dag er uit zal zien. 
Voor nu alvast de volgende info: 
 
- Je kan alle info over de Landelijke LIO-dag MVT 2020 vinden op de 
website: https://modernevreemdetalen.vakdidactiekgw.nl/landelijke-lio-dag-2020/. 

 
- De Landelijke LIO-dag gaat door op maandag 30 maart aan de Universiteit Utrecht (Uithofcampus). 
Er is voor Utrecht gekozen om het reizen voor iedereen zoveel mogelijk te beperken. Ook is er 
geopteerd om niet te vroeg te starten en niet te laat te eindigen. 
 
- Op de dag zelf verwelkomen we je met koffie/thee tussen 10.30 en 11. Aansluitend start het 
programma. We verwachten de dag af te sluiten rond 16.30. Op het programma staan een keynote, 
twee workshoprondes (één taaloverstijgend, één taalspecifiek) en een borrel. Koffie/thee en de borrel 
worden gesponsord door het Meesterschapsteam MVT. Lunch is op eigen initiatief. 
 
- De keynote dit jaar wordt verzorgd door Sebastiaan Dönszelmann. De titel van zijn lezing is 
Doeltaal Leertaal. Meer info over de lezing en Sebastiaan vind je op  de website. 
 
- Voor de eerste keer wordt er dit jaar ook de LIO Inspiratieprijs MVT uitgereikt. Wil je meedingen? 
Lees er meer over op de website. 
 
- Op dit moment leggen we de laatste hand aan de workshops. We verwachten dat jullie je kunnen 
aanmelden voor specifieke workshops begin maart. Hierover ontvang je uiteraard nog een 

update       

 
- Je gegevens worden enkel gebruikt voor het organiseren van deze dag. Dit houdt in dat je enkele 
mails van ons zal krijgen en dat we na de dag (en het sturen van een mail met een oproep voor 
evaluatie) je data zullen wissen. Mocht je intussen je gegevens willen inkijken of wijzigen, aarzel niet 
om ons te contacteren. 
 
- Wij – Tessa en Bert  – staan in voor de centrale organisatie. Alle praktische vragen over de dag kan 
je aan ons richten. Als je om één of andere reden niet kan komen, vergeet je dan niet af te melden. 
Dit doe je zowel bij ons als bij je vakdidacticus. 
 
Mocht je op dit moment nog met vragen zitten, laat het weten! Wij beantwoorden ze graag! 
 
Met hartelijke groeten, 
 
Tessa & Bert 
t.l.mearns@iclon.leidenuniv.nl; b.s.w.lebruyn@uu.nl 
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