Beste docent,
Wat hebben onze leerlingen nodig om uit te groeien tot volwassenen die hun steentje
bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn én met zelfvertrouwen in het leven
staan? Dat is de vraag waar Curriculum.nu over gaat. Met Curriculum.nu willen we
samenhang in de onderwijsinhoud bevorderen, zorgen voor doorlopende leerlijnen, en
overladenheid van het onderwijsprogramma terugdringen. Meer informatie over
Curriculum.nu kunt u vinden op onze website: www.curriculum.nu
Het ontwikkelteam Mens en Natuur is op zoek naar docenten uit de bovenbouw van het
voortgezet onderwijs om - in aansluiting op de opbrengsten van het ontwikkelteam Mens en
Natuur - te komen tot aanbevelingen voor de bovenbouw vo. We organiseren hiervoor diverse
bijeenkomsten. We zoeken docenten van de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde,
zowel uit vmbo als havo/vwo.
Wat gaan we doen?
Het ontwikkelteam voor het leergebied Mens en Natuur werkt aan een visie, grote opdrachten
en bouwstenen voor primair onderwijs en de onderbouw van het vo. Het doel van de
bijeenkomsten is om in aanvulling op deze opbrengsten tot inhoudelijke, vakgerichte
aanbevelingen voor de vo bovenbouw te komen. Deze aanbevelingen dienen richting te geven
aan de toekomstige actualisering van de eindtermen van de verschillende
examenprogramma’s.
Wat verwachten we van u?
We verwachten uw aanwezigheid op twee bijeenkomsten. U bereidt zich voor aan de hand
van de stukken van het ontwikkelteam Mens en Natuur en een generieke werkopdracht, die op
de eerste bijeenkomst toegelicht wordt. Op basis van de bijeenkomsten levert iedere
deelnemer zijn/haar aanbevelingen schriftelijk op.
Wat krijgt u er voor terug?
Als dank voor u deelname ontvangt u een vergoeding van 300 € inclusief voor- en
nabereiding. De reiskosten worden vergoed op basis van 2e klas treinreis, voor avondeten
wordt gezorgd.
Data
U heeft per bijeenkomst een keuze voor meerdere momenten.
De eerste bijeenkomst vindt plaats op ofwel 27 maart ofwel 4 april van 15.00 - 18.00h.
Locatie 27 maart: Aidadreef 4, Utrecht.
Locatie 4 april: NH Koningshof, Locht 117, 5504 RM Veldhoven
De tweede bijeenkomst vindt plaats op ofwel 29 mei, 4 juni of 5 juni van 15.00-18.00h in het
midden van het land.
Uw aanwezigheid is gewenst!
Zou u middels een e-mail naar i.munters@slo.nl kunnen aangeven of u wilt meewerken aan
de aanbevelingen voor de bovenbouw voor het leergebied Mens en Natuur? En zo ja, welke

datum uw voorkeur heeft per bijeenkomst. Vermeld bij uw aanmelding ook het vak dat u
geeft en de sector (vmbo of havo/vwo) waarin u werkt. Mocht u over deze uitnodiging vragen
hebben dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.
Uiterlijk een week voor de bijeenkomst plaatsvindt ontvangt u van ons nadere informatie over
de precieze invulling van de bijeenkomst. U ontvangt dan ook de stukken van het
ontwikkelteam Mens en Natuur.
Met vriendelijke groet,
Mede namens het ontwikkelteam MenN,
Jeroen Sijbers, inhoudelijk begeleider ontwikkelteam Mens en Natuur.
j.sijbers@slo.nl

