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NLT IN TIJDEN VAN CORONA

De situatie omtrent de corona-crises heeft veel consequenties voor het
onderwijs dat nu grotendeels op afstand gegeven wordt. Wat kun je nu
aanpakken binnen je nlt-onderwijs? Denk bijvoorbeeld aan Arduino online,
Dynamisch modelleren of biosensoren. Wij inventariseerden een aantal
mogelijkheden bij verschillende nlt-docenten.

TERUGBLIK CONFERENTIE 2020

Op 13 februari 2020 vond de jaarlijkse nlt-conferentie plaats met als thema
Natuurlijk nlt! Het programma bestond dit jaar uit twee lezingen,
uitwisseling via thematafels en drie werkgroeprondes. Tijdens deze dag
onder andere aandacht voor de nieuwe module Games of Drones.
Bovendien werd de duurzaamheidschallenge voor leerlingen
gepresenteerd (zie hieronder). Nieuwsgierig naar de verschillende
werkgroepen? Bekijk dan onze nieuwe website. U vindt hier de presentatie
van de verschillende werkgroepen.

NIEUWE WEBSITE

De Vereniging NLT heeft vanaf nu een nieuwe website die te vinden is via
www.vereniging-nlt.nl. U vindt hier, naast de informatie die u van ons
gewend bent, ook nieuwe onderdelen zoals leerling-portretten waarin
leerlingen hun ervaringen delen en argumenten voor invoering van het
vak, De site is daarmee ook geschikt voor leerlingen en schoolleiding.
Neem vooral een kijkje!

DUURZAAMHEIDSHELDEN

De laatste 30 jaar gaat de klimaatverandering steeds sneller. Hoe kunnen
we dit tegengaan? De Vereniging NLT en OTIB zijn op zoek naar
leerlingen die met duurzaamheid aan de slag willen! De
duurzaamheidshelden-challenge is met name bedoeld voor havoleerlingen.. Meer informatie? Bekijk onze website of deze animatie. I.v.m.
de corona-crises hebben wij besloten te aanmeldingstermijn te verlengen
Docenten kunnen de docentenhandreiking aanvragen en hun leerlingen
aanmelden via info@betavak-nlt.nl.

OP VISITE BIJ PIUS-X

Elke school geeft op zijn eigen manier invulling aan het vak nlt. Maar
waarom zou iedereen voor zich het wiel willen uitvinden? Om inspiratie op
te doen en te leren van andere scholen, biedt Vereniging NLT scholen de
mogelijkheid om een groep collega’s te ontvangen, die de school van
waardevolle tips en tops kan voorzien. In de tweede van een serie van drie
artikelen lezen we meer over de ervaringen van het Pius-X-College in
Bladel. Zij ontvingen vorig jaar zes collega’s tijdens een collegiale visite.

NIEUWE MODULES
Nu beschikbaar: Games of Drones
In deze nieuwe module gaan de leerlingen een drone leren ontwerpen aan
de hand van een specifieke missie. Er is voor gekozen om drones te laten
ontwerpen en niet te laten bouwen aangezien dat erg veel tijd zou kosten.
De module heeft een spelcomponent waarin groepjes leerlingen met
elkaar gaan strijden om hun ontwerp zo goed mogelijk te “verkopen”. In de
overige opdrachten gaan de leerlingen discussiëren en zich verdiepen in
de maatschappelijk impact van drones. Je vindt de module via de moduledatabase.
Vanaf september: Duurzame ontwikkeling
Deze nieuwe schakelmodule is bedoeld voor het begin van de vierde klas
(havo/vwo). De leerlingen gaan tijdens de module allerlei aspecten van
duurzame ontwikkeling onderzoeken en met elkaar in verband brengen.
De rode draad in de module is de aard van duurzaamheidsvraagstukken
en het leren onderzoek doen naar complexe vraagstukken. Het kan ook
het begin zijn van een leerlijn Duurzame ontwikkeling binnen nlt. Ben je
nieuwsgierig geworden naar de module? Ga dan naar onze website.

