Primeur: Handschriftonderwijs Symposium vrijdag 24 januari 2020 in Gouda
Uitdagend podium over de rol van het handschriftonderwijs en curriculum herziening Nederlands
Pak als vertrekpunt voor het nieuwe decennium enthousiast de pen op! Kom volgend jaar op vrijdag 24 januari
naar de eerste editie van het Handschriftonderwijs symposium in Gouda. Dit vernieuwende symposium schept
een verfrissende kijk op met de hand schrijven binnen het toekomstige onderwijscurriculum voor het primair
onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO). Deze speciale taalrijke kennisdag staat volop in het teken van
ontdekken, doen, beleven en verbinden.
Luister naar de motiverende boodschap van prof. dr. Erik Scherder, pak samen met Gerdineke van Silfhout van
SLO waardevolle schrijfkansen, laat je inspirerend meenemen in het model van handschrifteducatie door Else
Kooijman en ontdek een vernieuwende schrijftest met Margo van Hartingsveldt. Ga dieper in op de basis van
het leren schrijven en schrijfstoornissen inclusief preventie. Het symposium richt zich verder ook samen met de
ambassadeurs van Curriculum.nu op de onlangs uitgebrachte voorstellen door het ontwikkelteam Nederlands.
Het Handschriftonderwijs Symposium biedt hét ultieme moment waarop wetenschappelijke onderbouwing en
vernieuwende deskundige inzichten, ambitieus samenkomen met de dagelijkse onderwijspraktijk. Kom naar
deze unieke kennisdag als aftrap van 2020 om de eigen onderwijskeuzes verder aan te scherpen naar de
onderwijsdoelen van morgen.

Locatiegegevens
De eerste editie van het Handschriftonderwijs Symposium vindt plaats in Gouda. Centraal in Nederland, in een
echte warme onderwijslocatie. Voor deze primeur biedt de congreslocatie van het Driestar Educatief inclusief de
moderne leslokalen dé ultieme faciliteiten voor het symposium. Er is voldoende parkeergelegenheid direct aan
de overzijde van de entree. Het treinstation van Gouda is op circa vijf minuten lopen schuin tegenover het
gebouw. Adres: Driestar Educatief Burgemeester Jamessingel 2 2803PD GOUDA

Ontdek het unieke en inspirerende programma op de achterzijde!!!

Kijk op www.handschriftonderwijs.nl

Primeur Handschriftonderwijs Symposium 2020
PROGRAMMA
09.30 uur

Inloop bezoek de Markt, het Schrijfplein en de Netwerk Boulevard

10.15 uur

Opening
 Introductie: Ontwikkelingen in het Nederlands Taalonderwijs (PO en VO)
door: Gerdineke van Silfhout, SLO
 Praktijkschets: Leerlingen schrijven vanuit eigen ervaringen tijdens Taalrondes door:
Annette Benedictus, consulent Stichting Taalvorming
 Boodschap: De verrijkte omgeving van met de hand schrijven in het onderwijs
door: prof.dr. Erik Scherder, Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
 Toekomst: Toelichting Curriculum herziening Nederlands (PO en VO)
door: Ambassadeurs leergebied Nederlands, Curriculum.nu
 Visie: Hand & Schrifteducatie aan de hand van het model schrifthandeling
door: Else Kooijman, schriftexpert/publicist

12.00 uur

PAUZE/Lunch bezoek de Markt, het Schrijfplein en de Netwerk Boulevard

13.00 uur

Plenaire Paneldiscussie
Debat a.d.v. ochtendprogramma, curriculumherziening en eigen inbreng

14.00 uur

Themasessie Taalontwikkelingsstoornis bij het schrijven (50 minuten)
- Wally van Grunsven en Charles Njikokiktjien

14.00 uur

Workshops drie ronden (50 minuten doorlopende leerlijnen PO/VO)










14.00 uur

Else Kooijman; Aantekeningen maken met je pen is slim en effectief
Margo van Hartingsveld en Liesbeth de Vries, Klaar om te schrijven? WRITIC assessment
Annelies de Hoop & Marie-José de Ridder, Ondersteuning bij handschriftonderwijs
Anneloes Overvelde & Ingrid van Bommel; Aan de slag met Handschriftonderwijs
Annette Benedictus; Taalronde betrokken schrijfonderwijs
Sabrine van Everdingen; Letterpret in de Letterclub
Greetje Arends & Ans van Zuylen; Het handschrift laat je wat zien
Gerda Broekstra; De ideale pengreep en meer, zoals materiaalkeuze e.d.
Ambassadeurs Curriculum.nu (ontwikkelteam); Curriculum herziening Nederlands

Doorlopende activiteiten





Schrijflokaal
Schrijfplein
Taalrijke Markt
Netwerk Boulevard

15.00 uur

Pauze bezoek de Markt, het Schrijfplein en de Netwerk Boulevard

17.30 uur

Gezellige afsluitende borrel bezoek de Markt, het Schrijfplein en de Netwerk Boulevard

18.00 uur

Einde

Kijk op www.handschriftonderwijs.nl

