Nieuwsbrief 21 november 2018
Nieuws van het Platform Allround VMBO.
Voor alle scholen met een beroepsgericht programma.

Beste Platform leden,

A)

Flyer,

De afgelopen maanden zijn er door ons weer veel nieuwe scholen bezocht en daar hebben we
een flyer voor gemaakt. We vinden het leuk om deze flyer met jullie te delen.

Flyer Allround
VMBO.pdf

Jos van Kimmenaede

B)

Vakdocenten onmisbaar om meer op school te
bewegen,

Als je wilt dat leerlingen in het po, vo en mbo meer sporten en bewegen, moet je ook wettelijk
vastleggen dat vakdocenten de sportlessen geven. Dat vinden docenten Geert-Jan Kemperman
en Christa Rietberg. Ze reageren daarbij op het rapport dat de Nederlandse Sportraad, de
Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving vorige maand hebben
uitgebracht.
https://www.leraar.nl/news/view/59994321/vakdocenten-onmisbaar-om-meer-op-school-tebewegen

C)

Springen in de klas : goed voor conditie en
concentratie,

Niet alleen in de gymles, maar ook tijdens andere lessen op school moeten kinderen meer
bewegen. ‘Het is niet alleen gezond, maar kinderen gaan ook beter leren’, aldus het advies
van de Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en
Samenleving. Hoe kun je kinderen laten bewegen tijdens je les? En klopt het dat ze er beter
van gaan leren
https://www.leraar.nl/news/view/59971521/springen-in-de-klas-goed-voor-conditie-enconcentratie

D)

Advies Rinnooy Kan : “We moeten zuinig zijn op
leraren”,

Het advies “Verkenning Leraren” dat Alexander Rinnooy Kan op verzoek van minister Slob
(Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) heeft geschreven, is 13 november overhandigd
aan de minister.
Rinnooy Kan heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van
professionalisering van leraren en de manier waarop leraren een eigen sterke beroepsgroep
kunnen gaan vormen. Rinnooy Kan: ‘Goed onderwijs staat of valt met goede leraren. Het is
een beroepsgroep waarop we zuinig moeten zijn.
Het rapport van Rinnooy Kan vind je hier :
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/11/13/verkenning-leraren

E)

Succesvolle 3e editie VMBO Examenfestival,

Bijna 1000 mensen hebben 12 november het VMBO Examenfestival bezocht. Zij zijn
geïnformeerd over de aanstaande CSPE’s en zijn met elkaar in gesprek gegaan over
schoolexamens, de eisen die daaraan gesteld worden en de mogelijkheden die er zijn om het
schoolexamen anders in te vullen dan een traditionele toets.
https://nieuwvmbo.nl/actueel/succesvolle-3e-editie-vmbo-examenfestival/

F)

Minister van Engelshoven lanceert nieuw MBOportal : KiesMBO.nl,

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Ingrid van Engelshoven lanceerde
vandaag op het Helen Parkhurst college in Almere ‘KiesMBO.nl’: de nieuwe mbo-portal voor
leerlingen en studenten die een keuz...
https://www.platformsvmbo.nl/actueel/2018/11/14/minister-van-engelshoven-lanceert-nieuwmbo-portal-kiesmbo-nl

G)

De subsidie korte-schooltrajecten VO wordt
verlengd en voor PIE maximaal vergoed,

Leraren die een kort scholingstraject willen volgen omdat ze een passende bevoegdheid
willen halen voor het voortgezet onderwijs kunnen daarvoor subsidie aanvragen...
https://www.platformsvmbo.nl/actueel/2018/11/12/de-subsidie-korte-scholingstrajecten-vowordt-verlengd-en-voor-pie-maximaal-vergoed

H)
-

Nieuws van Bouwen, Wonen en Interieur,
Video fasen Sterk Techniekonderwijs,

In onderstaand filmpje geeft Leen Prins, voorzitter van het Platform vmbo BWI, een
toelichting op de fasen in het project Sterk Techniekonderwijs en de activiteiten die
daarvoor van de vmbo scholen verwacht worden. Dit filmpje is toepasbaar voor alle
(technische) profielen.
https://vimeo.com/297916702

-

Toetsen toevoegen,

https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/nieuws/1920/

I)

Nieuws van VMBO Economie en Ondernemen,
-

Cito zoekt docenten voor de standaardsetting cspe E&O GL,

https://www.platformvmboeo.nl/nieuws/2018-11-13-cito-zoekt-docenten-voor-destandardsetting-cspe-eo-gl

J)
-

Nieuws van Groen,
VLOGS Jeroen ziet groen!

https://aocraad.nl/nieuws/vlogs-jeroen-ziet-groen/17756/

-

Tools en materialen van Cross-over docentendagen

https://aocraad.nl/nieuws/tools-en-materialen-van-cross-over-docentendagen/17750/

-

Nieuwe licentie Adviseren Gewasbescherming

https://aocraad.nl/nieuws/nieuwe-licentie-adviseren-gewasbescherming/17747/

-

Kom naar de Groenpact Manifestatie op 16 januari!

https://aocraad.nl/nieuws/kom-naar-de-groenpact-manifestatie-op-16-januari/17754/

K)
-

Nieuws van Mobiliteit en Transport,
Terugblik op de landelijke docentennetwerkdag van 8 november,

https://www.platformmobiliteitentransport.nl/nieuws/terugblik-docentennetwerkdag

-

Bijscholing VMBO M&T,

https://www.platformmobiliteitentransport.nl/nieuws/bijscholing-ment

-

Oproep aan docenten VMBO profielvak Mobiliteit en Transport,

https://www.platformmobiliteitentransport.nl/nieuws/oproep-aan-docenten-vmbo-profielvakmobiliteit-en-transport

L)

Nieuws van Consortium,
-

88 Regio’s melden zich aan voor regeling sterk techniekonderwijs,

https://www.platformvmbotechniek.nl/nieuws/n/10649/88-regio-e2-80-99s-melden-zich-aanvoor-regeling-sterk-techniekonderwijs/

-

Terugkoppeling regiobijeenkomsten sterk techniekonderwijs,

https://www.platformvmbotechniek.nl/nieuws/n/10647/terugkoppeling-regiobijeenkomstensterk-techniekonderwijs/

M)

Nieuws van Zorg en Welzijn,
-

Samenwerkingstools voor het vmbo,

https://www.platformzorgenwelzijn.nl/nieuws/samenwerkingstools-voor-het-vmbo

Groeten van het Platform Allround VMBO

