Nieuwsbrief 19 september 2018
Nieuws van het Platform Allround VMBO.
Voor alle scholen met een beroepsgericht programma.

Beste Platform leden,

A)

Kerstwens,

Patrick, Jos en Margo wensen iedereen een fijne kerst en een fantastisch 2019.

B)

Is helpen met huiswerk wel zo verstandig ?,

Anna van den Breemer schrijft elke woensdag over een alledaags opvoedkundig probleem
waarvoor ze een oplossing zoekt. Deze aflevering: Hoever moet je als ouder gaan in het
helpen met huiswerk?
https://www.volkskrant.nl/es-b5e50010

C)

Je kunt met hele kleine dingen een goede sfeer
bereiken,

We weten dat sfeer in de klas belangrijk is. Maar hoe creëer je die nu? Zeker als er gepest
wordt. ‘Het zit ‘m vaak in hele kleine dingen’, vindt juf Laura Nies uit Rotterdam. Over
glitters in je haar en een aai over je bol.
https://www.leraar.nl/news/view/60168560/%E2%80%99je-kunt-met-hele-kleine-dingen-eengoede-sfeer-bereiken%E2%80%99

D)

Weer eens alles op een rijtje VMBO bovenbouw,

Een opfrisser t.a.v. alle overzichten en mogelijkheden t.a.v.
AVO vakken, profielen, VSO, keuzevakken, decentrale keuzevakken en samenwerken
VMBO-MBO.
https://nieuwvmbo.nl/bovenbouw/

E)

Vmbo-conferentie 2019: Samen toekomst maken,

Op 13 maart 2019 organiseert Sardes samen met het Platform-TL, Stichting Platforms vmbo
en de VO-raad de landelijke vmbo-conferentie. De conferentie is gericht op docenten,
teamleiders, directieleden en andere professionals die werken met en voor de vmbo-leerling.
https://platform-tl.us11.listmanage.com/track/click?u=7bba7160bab687dc1ef4c2b89&id=247e7e222d&e=ddc938d885

F)

VO-raad Nieuwsbrief van 6 december,
20181207 VO-raad.
Nieuwsbrief.pdf

G)
-

Nieuws van Bouwen, Wonen en Interieur,

Bouwbeurs bezoeken,

https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/nieuws/2055/
-

Regiobijeenkomsten voorjaar 2019,

https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/nieuws/2073/
-

Waarom ligt er iets op de kast?

https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/nieuws/2052/
-

NOA Opleidingsbedrijf Afbouw stelt zich voor,

https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/nieuws/2064/
-

Inleiding trainingen BWI,

http://www.bijscholingvmbo.nl/bwi

H)
-

Nieuws van VMBO Economie en Ondernemen,

Website www.retailqf.nl gelanceerd!

https://www.platformvmboeo.nl/nieuws/2018-12-09-website-wwwretailqfnl-gelanceerd
-

Bijscholing vmbo Economie en Ondernemen,

https://bijscholingvmbo.nl/eo/

I)
-

Nieuws van Media, Vormgeving en ICT,
Lesmateriaal,

https://www.vmbomvi.nl/lesmateriaal/
-

Bijeenkomsten,

https://www.vmbomvi.nl/ontmoetingsdagen/

J)
-

Nieuws van Horeca, Bakkerij en Recreatie,
Scholingsdagen,

http://www.scholingsdagen.nl/http://www.scholingsdagen.nl/

K)
-

Nieuws van Mobiliteit en Transport,

Evenementen,

https://www.platformmobiliteitentransport.nl/evenementen
-

Praktijkopdrachten en meer,

https://www.platformmobiliteitentransport.nl/onderwijs

L)
-

Nieuws van Consortium,
Bijeenkomsten,

https://www.platformvmbotechniek.nl/agenda
-

Lesmaterialen,

https://www.platformvmbotechniek.nl/lesmateriaal

M)
-

Nieuws van Zorg en Welzijn,

Technologie in Z&W,

https://www.platformzorgenwelzijn.nl/nieuws/technologie-in-zw
-

Presentaties netwerkbijeenkomsten Z&W,

https://www.platformzorgenwelzijn.nl/nieuws/presentaties-netwerkbijeenkomsten-zw
-

Bijscholingen profiel Z&W,

https://www.platformzorgenwelzijn.nl/nieuws/bijscholing-profiel-zenw
-

Het vmbo Zorg en welzijn: bron van nieuwe instroom op de arbeidsmarkt,

https://www.platformzorgenwelzijn.nl/nieuws/het-vmbo-zorg-en-welzijn-bron-van-nieuweinstroom-op-de-arbeidsmarkt
-

Evenementen,

https://www.platformzorgenwelzijn.nl/evenementen
-

Scholing docenten,

https://www.platformzorgenwelzijn.nl/onderwijs/scholing

Groeten van het Platform Allround VMBO

