
27 september 2018
Netwerkdag LNT 27 september 2018
Taalonderwijs in balans. Op weg naar een nieuw 
curriculum.

Op donderdag 27 september 2018 organiseert het 
Landelijk Netwerk Taal wederom een netwerkdag 
voor taalcoördinatoren en taalspecialisten werkzaam 
in en rond het basisonderwijs. Op het programma 
staan twee plenaire lezingen, vier verschillende 
subplenaire lezingen en twee workshops over 
onderwerpen uit de volle breedte van het taalon-
derwijs. De bijeenkomst vindt plaats in Congrescen-
trum Domstad in Utrecht, van 10.00 tot 16.00 uur. 
De kosten bedragen €90,- per persoon. 

Kijk voor meer informatie op http://events.slo.nl  

15 oktober – 14 november
3e consultatieperiode Curriculum.nu
Ontwikkelteam Nederlands

Dit jaar buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 
80 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het 
primair en voortgezet onderwijs moeten kennen 
en kunnen. Met de opbrengst van dit ontwikkel-
proces zullen kerndoelen en eindtermen worden 
geactualiseerd.  Wil je meedenken en reflecteren op 
de tussenresultaten van het ontwikkelteam Neder-
lands? Dat kan.
Het team komt dit jaar in vier ontwikkelsessies 
bij elkaar. Na iedere ontwikkelsessie presenteert 
het ontwikkelteam Nederlands nieuwe (tussen)
opbrengsten, dilemma’s en consultatievragen. 
Tijdens de consultatieperioden kunt u feedback 
geven op de nieuwe tussenproducten. Ook na 
de derde ontwikkelsessie kunt u feedback geven. 
Noteert u daarom alvast de datum in uw agenda.

Kijk voor meer informatie op http://curriculum.nu.  

28 maart 2019
Netwerkdag voor taalcoördinatoren

Tweemaal per jaar organiseert het Landelijk Netwerk 
Taal netwerkdagen voor alle leden en andere geïn-
teresseerden. In het najaar is dat een gezamenlijke 
netwerkdag voor taalcoördinatoren en taalspecia-
listen. In het voorjaar zijn het twee netwerkdagen, 
elk met een eigen focus: één gericht op taalcoördi-
natoren en één gericht op taalspecialisten.
De netwerkdag voor taalcoördinatoren staat 
gepland op 28 maart 2019. Vragen en ervaringen 
van taalcoördinatoren staan centraal en er is ruimte 
voor uitwisseling om van en met elkaar te leren.

Kijk voor meer informatie op http://nederlands.slo.nl/
themas/netwerken-taal-in-het-basisonderwijs 

11 april 2019
Netwerkdag voor taalspecialisten

Tweemaal per jaar organiseert het Landelijk Netwerk 
Taal netwerkdagen voor alle leden en andere geïn-
teresseerden. In het najaar is dat een gezamenlijke 
netwerkdag voor taalcoördinatoren en taalspecia-
listen. In het voorjaar zijn het twee netwerkdagen, 
elk met een eigen focus: één gericht op taalcoördi-
natoren en één gericht op taalspecialisten.
De netwerkdag voor taalspecialisten staat gepland 
op 11 april 2019. Vragen en ervaringen van taalspe-
cialisten staan centraal en er is ruimte voor uitwisse-
ling om van en met elkaar te leren.

Kijk voor meer informatie op http://nederlands.slo.nl/
themas/netwerken-taal-in-het-basisonderwijs 
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