
  Nieuwsbrief
EXTRA UITGAVE BIJ HET NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS

Dit schooljaar aan de slag met de interventies van het Nationaal
Programma Onderwijs (NPO) in het s(b)o, vso of pro? SLO biedt
informatie en producten die scholen ondersteuning bieden bij de gekozen
interventies van de menukaart. In deze nieuwsbrief een overzicht van de
ondersteunende informatie en producten voor het s(b)o, vso en het pro.

 

Thema's voor po en s(b)o

SLO heeft in de loop der tijd diverse producten ontwikkeld die goed passen bij

de doelstellingen van het Nationaal Programma Onderwijs. Die helpen je om

binnen bepaalde thema's aan de ontwikkeling van leerlingen (2 tot 12 jaar) te

werken.  

 

Deze thema's hebben we verzameld op slo.nl/npo/primair-onderwijs/ en

in deze nieuwsbrief. Per thema is vermeld bij welk doelgebied van de NPO
menukaart: interventies voor funderend onderwijs de producten

ondersteunend zijn. 

https://www.slo.nl/npo/primair-onderwijs/
https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart/interventies-kiezen


Overzicht thema's 
 
Thema: het jonge kind

Wanneer je met kinderen van 2 tot en met 7 jaar werkt, ben je zeer bewust

bezig met het afstemmen van je onderwijs op zowel de individuele behoeften

als de mogelijkheden van alle leerlingen in je groep. Zij bevinden zich vaak in

uiteenlopende ontwikkelingsfasen.  

Doelgebied: A, B, C, D en F 
 
  Lees meer 

 

Thema: maatwerk

Het tempo waarin je de lesstof aanbiedt is niet voor iedere leerling in je groep

passend. Voor deze leerlingen is maatwerk nodig. Hiervoor heeft SLO

uiteenlopende producten ontwikkeld, zoals Passende perspectieven, leerroutes

en verrijkend maatwerk.  

Doelgebied: B 
 
  Lees meer 

 

Thema: volgen ontwikkeling leerling

Er zijn allerlei manieren om de ontwikkeling van je leerlingen te volgen. Hoe

vertaal je deze informatie naar keuzes voor je curriculum? SLO heeft als

expertisecentrum verschillende producten ontwikkeld in het kader van

formatieve evaluatie, leerlingvolgsystemen en toetsing.  

Doelgebied: B en F 
 
  Lees meer 

 

Thema: samenhang

Als je in samenhang werkt bij wereldoriëntatie of kunstzinnige oriëntatie,

verbind je doelen van deze domeinen op een betekenisvolle manier met doelen

van taal en rekenen.  

Doelgebied: A en B 
 
  Lees meer 

 

https://www.slo.nl/npo/primair-onderwijs/thema-npo/producten-werken-vanuit-doelen/
https://www.slo.nl/npo/primair-onderwijs/thema-npo/producten-thema-jonge-kind/
https://www.slo.nl/npo/primair-onderwijs/thema-npo/producten-werken-vanuit-doelen/
https://www.slo.nl/npo/primair-onderwijs/thema-npo/producten-thema-maatwerk/
https://www.slo.nl/npo/primair-onderwijs/thema-npo/producten-werken-vanuit-doelen/
https://www.slo.nl/npo/primair-onderwijs/thema-npo/producten-thema-volgen-ontwikkeling/
https://www.slo.nl/npo/primair-onderwijs/thema-npo/producten-thema-samenhang


Thema: kansengelijkheid

Hoe krijg jij oog voor verschillen en hoe kun je vanuit het curriculum keuzes

maken die kansengelijkheid voor alle leerlingen bevorderen?   

Doelgebied: B 
 
  Lees meer 

 

Thema: basisvaardigheden

Er zijn verschillende manieren waarop je taal- en rekenvaardigheden,

burgerschap en digitale geletterdheid kunt versterken in je onderwijs.  

Doelgebied: B 
 
  Lees meer 

 

Thema: sociaal-emotionele, creatieve en fysieke
ontwikkeling

Naast aandacht voor doelen en lesstof, heb je als leerkracht ook oog voor de

bredere ontwikkeling van leerlingen.   
Doelgebied: A en C 
 
  Lees meer 

 

Thema: executieve functies

Executieve functies zijn vaardigheden zoals taakgericht werken, omgaan met

gevoelens en grip houden op het eigen leerproces.  
Doelgebied: A, B en D 
 
  Lees meer

Kaders en handreikers voor het v(s)o 

De coronapandemie heeft effect op de leerresultaten en ontwikkeling van

leerlingen. Het NPO biedt op meerdere fronten mogelijkheden om te werken

aan bijvoorbeeld het inlopen van eventuele leervertraging of het ontwikkelen

van (extra) specifiek lesmateriaal voor leerlingen.   

 

https://www.slo.nl/npo/primair-onderwijs/thema-npo/producten-werken-vanuit-doelen/
https://www.slo.nl/npo/primair-onderwijs/thema-npo/producten-thema-kansengelijkheid/
https://www.slo.nl/npo/primair-onderwijs/thema-npo/producten-werken-vanuit-doelen/
https://www.slo.nl/npo/primair-onderwijs/thema-npo/producten-thema-basisvaardigheden/
https://www.slo.nl/npo/primair-onderwijs/thema-npo/producten-werken-vanuit-doelen/
https://www.slo.nl/npo/primair-onderwijs/thema-npo/producten-thema-sociaal-emotionele/
https://www.slo.nl/npo/primair-onderwijs/thema-npo/producten-thema-executieve-functies/


Voor de zomer heeft SLO in dit kader zogenoemde ‘handreikers’ ontwikkeld.  

Naast een overzicht van kaders (wat moet’ in het curriculum) zijn er

handreikers (‘wat mag’ in het curriculum) voor de verschillende vakken en

vakgebieden om het onderwijsprogramma doelgericht verder vorm te geven.

Daarnaast zijn er thema-handreikingen, die ingaan op sociaal emotionele

ontwikkeling, vso/pro, mediawijsheid en formatief evalueren. 
 
   Lees meer

Handreikers vso/pro

Werk je in het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs? Of werk je in

het regulier voortgezet onderwijs en heb je leerlingen met specifieke

onderwijsbehoeften in de klas? Dan kan de informatie op de SLO-website

handig zijn voor wat je de leerlingen aanbiedt en hoe je het aanbiedt. 
 
   Lees meer

Terug naar school!

Met het oog op de start van het nieuwe schooljaar zijn er ook nieuwe

handreikers beschikbaar. Onder de noemer ‘Welkom in de brugklas’ zijn er voor

verschillende vakken handreikers die gericht zijn op de overgang van groep 8

naar klas 1 van de middelbare school. Daarnaast zijn er de handreikers

'Welkom in de bovenbouw' gericht op ‘doorstroom’ naar andere klassen. 

 
   Lees meer

https://www.slo.nl/npo/voortgezet-onderwijs/
https://www.slo.nl/npo/voortgezet-onderwijs/
https://www.slo.nl/npo/voortgezet-onderwijs/vso-pro/
https://www.slo.nl/npo/voortgezet-onderwijs/vso-pro/
http://www.slo.nl/npo/voortgezet-onderwijs/terug-school
http://www.slo.nl/npo/voortgezet-onderwijs/terug-school


De rol van SLO 

SLO biedt ondersteuning in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs.

Dit programma richt zich op de gevolgen van de coronapandemie voor de

leerresultaten en de ontwikkeling van leerlingen. Vanuit onze missie dat alle

leerlingen recht hebben op inspirerend en doordacht onderwijs, willen we het

onderwijs ondersteunen bij het ontwikkelen van een doordacht curriculum in

deze periode waarin scholen kampen met gevolgen van de coronacrisis. 
 Lees meer

Vragen? 
Op de website slo.nl/npo vind je meer informatie over de ondersteunende

informatie en producten. De website geeft antwoord op veelvoorkomende

vragen en biedt gelegenheid om vragen te stellen.  

Webinars 
In de komende periode ontwikkelt SLO nog meer webinars die je ondersteunen

bij de uitvoering van de gekozen interventies. Houd onze agenda in de gaten

voor een overzicht van onze huidige en nieuwe webinars!
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https://events.slo.nl/nl/event/2020-11-04-online-festival-formatief-evalueren/media
https://www.slo.nl/npo/
https://www.slo.nl/over-slo/agenda/?evt_month=09&evt_year=2021
https://www.slo.nl/
https://www.facebook.com/SLO.expertisecentrum/
https://www.linkedin.com/company/slo/
https://twitter.com/SLO_nl
https://slo.us16.list-manage.com/vcard?u=44993af90b0ee7e80c186a044&id=aa1d1153ce

