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Nieuwsbrief pilot tpo, 14 december 2017 

 

 

Voorwoord 

 

Hoe doet het tpo in Nederland het? Op de CLIL Conference hebben 

de FoTo-onderzoekers een tipje van de sluier gelicht en op 31 januari 

zullen zij hier uitgebreid op ingaan. Daarom in deze nieuwbrief extra 

aandacht voor wat je op de wetenschapsdag kunt verwachten. 

 

Wij wensen alle scholen succes met de laatste loodjes voor de 

kerstvakantie en fijne feestdagen!  

 

 

Wetenschapsdag 31 januari 2018 

 

Op 31 januari a.s. presenteert FoTo de belangrijkste bevindingen van de meting 

in groep 3. Op deze wetenschapsdag is na een inleiding volop ruimte voor 

discussie en vragen. Alle directeuren, coördinatoren en in het bijzonder de 

coördinatoren van de onderbouw (of groep 3 leerkrachten) zijn hierbij van 

harte uitgenodigd. (Max. 3 deelnemers per school.) 

 

De scholen krijgen een aantal dagen voor de bijeenkomst een factsheet toegestuurd met de 

algemene bevindingen. De schoolgegevens volgen later.  

 

 

Groei 

 

De jaarlijkse leerlingentelling laat zien dat er het afgelopen jaar 540 nieuwe leerlingen bij de pilot 

zijn gekomen. Dit brengt het totaal in groep 1 t/m 4 op 2600 leerlingen. Hoeveel leerlingen er in de 

hogere groepen zitten, zal nog beter in kaart gebracht moeten worden. 

Met de toename van het aantal leerlingen, groeit ook het leernetwerk. Er zijn dit jaar 30 

leerkrachten bijgekomen wat betekent dat er nu 200 leerkrachten bij de pilot betrokken zijn.  

 

 

Test de technische leesvaardigheid 

 

Met de One Minute Test (OMT) test je in één minuut hoe leerlingen scoren op 

technische leesvaardigheid in het Engels. Dit instrument is ontwikkeld voor (de 

hogere groepen van) vvto maar zou met kleine aanpassingen ook voor (de 

lagere groepen van) tpo geschikt zijn. De stuurgroep wil dit graag komend jaar 

uitwerken. Daarvoor krijgen zij steun van Dr. Ans van Berkel en twee studenten 

Taalwetenschap van de Universiteit Utrecht. Het doel is dat we aan het einde 

van dit schooljaar een valide OMT hebben die scholen zelf kunnen afnemen. Het onderzoek zal 

kinderen minimaal belasten en Karel Philipsen zal hierover contact opnemen met de scholen. 

 

 

TELL - Test of English Language Learning 

 

Pearson heeft groen licht gegeven voor TELL! Dat betekent dat de pilotscholen zelf TELL kunnen 

gaan gebruiken voor de monitoring van de leerlingen. Over de voorwaarden wordt nog met 

Pearson Benelux gesproken, maar het is de bedoeling dat we vanaf 1 april - of eerder indien 

mogelijk - TELL in zijn volledigheid kunnen inzetten, op school- en op pilotniveau. Een mooie 

doorbraak waarover we de scholen nader zullen informeren. 

https://www.nuffic.nl/bestanden/documenten/one-minute-test.pdf/view?searchterm=one%20minute%20test
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6qbTA64bYAhWSqKQKHTTpCk8QjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/rsdio/3642119413&psig=AOvVaw38geIchRrvnbInTmY1bqzP&ust=1513249397919969
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW0eqR9YbYAhVPLVAKHSYiA0IQjRwIBw&url=https://www.pexels.com/search/christmas tree/&psig=AOvVaw2S9fHusal5ILMzP4UW1qFr&ust=1513251988712142
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Agenda 

 

31 januari 2018: wetenschapsdag pilot tpo 

Tijd: 11.00 – 15.00 uur. Locatie: Domstad, Utrecht 

 

14 maart 2018: thematische bijeenkomst 

Tijd: 13.30 – 16.30 uur. Locatie: Utrecht 

Aansluitend klankbordgroep: 16.30 – 19.00 uur (onder voorbehoud) 

Meer informatie volgt 


