
 

 

 

 

Meesterschapsteams Nederlands 

 

 

Aan: alle direct betrokkenen bij het onderwijs in Nederlands: 

leerkrachten p.o. en leraren Nederlands v.o., m.b.o. of h.o. en andere betrokkenen 

 

Betreft: uitnodiging feedbackbijeenkomsten leergebied Nederlands 

 

Den Haag/Utrecht, 10 april 2018 

 

 

Beste collega, 

 

Dit jaar buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich in negen ontwikkelteams over 

de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen, onder 

andere voor het leergebied Nederlands (kort voor taal in het po en Nederlands in het vo). Met de 

opbrengst van dit ontwikkelproces zullen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd.  

Van harte nodigen wij u uit om tijdens drie feedbackbijeenkomsten samen met collega’s te reageren 

op de tussentijdse resultaten van het Ontwikkelteam Nederlands van Curriculum.nu en zo mee te 

denken over de ontwikkeling van een nieuw curriculum voor het leergebied Nederlands.  



Op drie zaterdagen halen we feedback op over de tussenproducten: 

zaterdag 21 april, van 10.00 tot 14.30 uur, over de visie; 

zaterdag 16 juni, van 10.00 tot 14.30 uur, over de grote opdrachten; 

zaterdag 27 oktober, van 10.00 tot 14.30 uur, over de bouwstenen.  

De bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht. De eerste bijeenkomst bij De Zilveren Vosch, 

Plompetorengracht 3, 3512 CA Utrecht.  

Op de volgende pagina ziet u het programma van de eerste feedbackbijeenkomst. 

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de Sectie Nederlands van de vakvereniging Levende 

Talen, de Taalunie, het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs en de 

Meesterschapsteams Nederlands van het programma Vakdidactiek Geesteswetenschappen. Aan de 

deelname zijn geen kosten verbonden. 

Per bijeenkomst is plaats voor maximaal 80 mensen, we kijken naar de volgorde van aanmelding en 

de verdeling over de onderwijssectoren.  

U kunt zich opgeven door onderstaande tabel in te vullen en te mailen naar: 

sbnlevendetalen@gmail.com.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het SBN van Levende Talen,  

Wilma van der Westen, voorzitter 

 

Namens de Taalunie, 

Steven Vanhooren, senior adviseur 

 

Namens het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs, 

Pieterjan Bonne, voorzitter, Bas van Eerd en Marike Kwakman 

 

Namens de Meesterschapsteams Nederlands, 

Kees de Glopper 
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Meesterschapsteams Nederlands 

 

 

 

 

Programma eerste feedbackbijeenkomst 21 april 2018: 

 

9.30 uur Ontvangst met koffie en thee 

10.00 – 11.00 Plenair: het woord is aan het Ontwikkelteam 

11.00 – 12.00  Feedbacktafels per doelgroep 

12.00- 12.30  Koffie- en theepauze 

12.30 – 13.00  Plenaire uitwisseling: we zijn blij met … / we missen … / we willen meer weten over … 

13.00 – 13.20  Terug aan tafel: aanscherpen, aanvullen of wijzigen? 

13.20 – 13.30 Plenaire afsluiting 

13.30 – 14.30  Netwerklunch 

 

Locatie: De Zilveren Vosch, Plompetorengracht 3, 3512 CA Utrecht. 

 



Aanmeldingsformulier: 

 

 

 

Naam Mailadres 21 april* 16 juni 27 okt. 

     

Functie School / instelling: Lid van / aangesloten bij: 

   
O Sectie Nl Levende Talen 
O Platform Taalbeleid HO 
O Meesterschapteams 
Nederlands 
O Overig, nl. ………………… 
 

 

* vink aan voor welke bijeenkomsten je je aanmeldt. 


