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Actueel
Leeskalender VO 20222023 verkrijgbaar
Binnenkort ontvangen alle scholen voor voortgezet
onderwijs in Nederland de Leeskalender van
Stichting Lezen. We verwachten dat deze net als de
afgelopen twee jaar in veel klaslokalen een mooi
plekje aan de wand krijgt, zodat iedereen ziet: hier
wordt gelezen!
Bekijk de kalender

Examenprogramma’s Nederlands
geactualiseerd: ook voor vmbo
De vakvernieuwingscommissie Nederlands is van
start gegaan. Deze commissie van leraren vmbo,
havo en vwo, vakexperts en curriculumexperts zal
komende twee jaar een voorstel doen voor een
geactualiseerd examenprogramma Nederlands. Op
hun website vind je informatie over de commissie,
de tussenproducten en bijeenkomsten. Je kunt er
ook het webevent Nederlands terugkijken, waarin
leraren en vakexperts de uitdagingen voor het vak
Nederlands bespreken.
Bekijk de website

Inspiratie voor in de praktijk
Nieuwe website Rijketeksten.org
Wat zijn rijke teksten, hoe herken je ze en waarom
is het belangrijk om ze in te zetten? Antwoorden op
deze vragen vind je op de nieuwe website van De
Taalunie: rijketeksten.org. Naast achtergrondkennis
over de kenmerken van rijke teksten, kun je er ook
grasduinen in voorbeelden van rijke teksten. Deze
voorbeelden worden tot en met 2024 aangevuld.
Bekijk de website

Nieuwe pagina meertaligheid van SLO
Steeds meer leerlingen spreken thuis een andere
taal dan het standaard Nederlands. SLO wil
leerkrachten daarin graag ondersteunen onder
andere door het vernieuwen van de pagina
meertaligheid. Je vindt er informatie over hoe je
meertaligheid in de klas een plek geeft, praktische
lesideeën en links naar nuttige artikelen en boeken.
Bekijk de pagina

Zet je klas in beweging met Springlezend
Ken je het platform Springlezend van de
Leescoalitie al? Hierop kunnen docenten elkaar
inspireren bij het creëren van een rijke
leesomgeving op school om zo leerlingen van 9 t/m
15 jaar het plezier in lezen te laten ervaren. Heb je
ook een goede tip? Sluit je dan aan bij Springlezend!
Bekijk het platform

Scholingen
Masterclass Lezen met de Leescyclus
Wil jij als docent Nederlands aan de slag met de
leesmotivatie van leerlingen? Volg dan de
Masterclass Lezen met de Leescyclus van de
Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) en
Stichting Lezen. Tijdens vijf bijeenkomsten leer je
het didactische model De Leescyclus kennen,
maak je kennis met verschillende jeugdboeken en
doe je tal van lesideeën op! De Masterclass start in
september 2022.
Lees meer

Campagnenieuws

Daan Schuurmans winnaar
Read2Me!

De prijs van de Jonge Jury
ging naar Chinouk Thijssen

Op 4 juni jl. streden elf finalisten
in de landelijke finale van de
wedstrijd Read2Me! om de titel
Brugklas Voorleeskampioen
2022. Daan Schuurmans van het
Carolus Boromeuscollege in
Helmond, werd door zowel de
vakjury als het publiek gekozen
tot winnaar. Hij las voor uit het
boek De Tunnel van Anna Woltz.

De winnaar van de Prijs van de
Jonge Jury 2022 is het boek
Gegijzeld van Chinouk Thijssen.
Duizenden jongeren tussen de
12 en 16 jaar stemden
voorafgaand op hun favoriete
jeugdboek. Hieruit volgden drie
nominaties. Tijdens de Dag van
de Jonge Jury op 9 juni jl. in De
Doelen in Rotterdam werd de
prijs uitgereikt.

Beroepscollege en VSO
Leystede wint trofee De
Weddenschap
De trofee van De Weddenschap
is uitgereikt aan Beroepscollege
Leystede en Vso Leystede in
Leiden! Vijfhonderd leerlingen en
docenten van beide scholen
deden mee aan De
Weddenschap. De school wint
niet alleen een trofee maar ook
een auteursbezoek van de
Schrijverscentrale.

Lees meer
Lees meer

Lees meer

Agenda
7 september
2022:

Start online cursus 'Poëzie en media in het vo'

16 september Start Boekenweek van Jongeren
2022:
14 oktober
2022:

Congres Levende Talen 2022 in Ede

1 november
2022:

Start 12de editie De Weddenschap

1 november
2022:

Start Nederland Leest Junior

21 november
2022:

Stap op de Rode Loper – Leeuwarden

2 december
2022:

Digitaal Congres Levende Talen 2022
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