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Bekendheid met Curriculum.nu en de opbrengsten van de ontwikkelteams
De CG is geïnformeerd over de resultaten van de extra communicatie-inspanningen, zoals de
advertenties in het AD en de Volkskrant. Sinds 7 mei: 21.000 unieke bezoekers van de website. Via
artikelen in landelijke kranten en regionale media wordt ook gewerkt aan een groter bereik. De
uitzending van M over Nederlands en leesplezier had 807.000 kijkers. Deze week hebben
schoolleiders in het po en vo een mail gekregen over de huidige feedbackfase en is er een folder
gestuurd naar hoofden van de vaksecties in het vo.

Uitwerking bovenbouw vo
Een verkorte versie van de notitie die op 15 april is besproken, ligt voor. De CG geeft een aantal
tekstuele wijzigingen, zodat duidelijk is dat het voor de uitwerking van de bovenbouw vo gaat om
dezelfde ontwerpprincipes. De bouwstenen voor de bovenbouw zijn een onlosmakelijk deel van het
ontwikkeltraject. Daarom voelt ook de gehele CG zich verantwoordelijk voor uitwerking van dit deel.

Nadere uitwerking advies herziening curriculum po en vo
Een nieuwe versie met elementen van het advies dat de CG gaat aanbieden aan de minister samen
met de opbrengsten van het ontwikkeltraject wordt besproken. De CG concludeert dat een deel van
de voorliggende tekst bestaat uit statements en geen echte adviezen aan de minister zijn. De CG acht
het van belang dat de verantwoordelijkheidsverdeling tussen minister en het onderwijsveld scherp
moet blijven. De adviezen worden aan hieraan getoetst. Na bijstelling zal de notitie met de eigen
organisaties worden besproken en punten voor aanscherping worden verzameld.

Rondvraag
Naar aanleiding van de bijlage over de evaluatie van Regioplan van de laatste ontwikkelsessie, vraagt
de CG aandacht voor de laagblijvende cijfers op “begrijpelijkheid voor leraren". In de laatste fase zal
dit nog een keer goed bekeken worden. Het kan ook onderdeel van de opdracht aan SLO richting
kerndoelen zijn.

1 In de Coördinatiegroep zijn de PO-Raad, VO-raad, CNV onderwijs, AVS, LAKS, Ouders & Onderwijs vertegenwoordigd. CNV Onderwijs, AOB
en FvOv zijn vertegenwoordigers van leraren in dit proces. De voorzitter en directeur van Curriculum.nu leggen aan de CG verantwoording
af over de voortgang van het programma en leggen vraagstukken voor met betrekking tot de procesmatige inrichting en sturing.
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