Nieuwsbrief 28 november 2018
Nieuws van het Platform Allround VMBO.
Voor alle scholen met een beroepsgericht programma.

Beste Platform leden,

A)

Een vriend helpen,

Ik realiseer mij dat de nieuwsbrief niet bij uitstek het medium is voor dit onderwerp.
Toch wil ik in dit geval een uitzondering maken.
Een oud studiegenoot van mij waarmee ik al een jarenlange vriendschap onderhoud, heeft de
ambitie na lange tijd gewerkt te hebben buiten het onderwijs, terug te keren als docent in het
onderwijs.
Het is een hardwerkende kerel met veel ervaring in de commercieel economische hoek.
Daarbij is hij bevoegd eerstegraads ALO-er.
Hij heeft grote affiniteit met de doelgroep VMBO.
Hij is van 1965 en hoewel er geen sprake is van recente ervaring als docent in het onderwijs,
geloof ik dat hij een aanwinst zou zijn voor het onderwijs.
Hij is per direct inzetbaar en het spreekt voor zich dat hij bereid is zich verder te scholen.
Enige afstand tot zijn woonplaats Bolsward is geen probleem.

Ik wil graag dat hij contact met jullie kan opnemen om bovenstaande bespreekbaar te maken
en hem verder te helpen en zou jullie daarvoor zeer dankbaar zijn.
Mocht je bezwaar hebben dat hij contact opneemt, laat het mij dan graag spoedig weten :
06 50516583
Groet,

Jos van Kimmenaede

“Lesgeven doe je op gevoel”,

B)

Steeds meer steden in Nederland houden een Leraar van het Jaar-verkiezing. Zo konden
leerlingen in Deventer dit jaar stemmen op hun favoriete leraar van 2018. Annemieke
Zoutenbier won de verkiezing, haar collega Arnold Seppenwolde werd derde.
Wat maakt hen bij leerlingen favoriet?
https://www.leraar.nl/news/view/60102981/lesgeven-doe-je-op-gevoel

C)

“Motiveer leerlingen om te groeien met
tussentijdse evaluatie”,

‘Vroeger gaf ik mijn leerlingen vooral veel instructies. Leerlingen kregen schrijfopdrachten,
die ik met een cijfer beoordeelde. Ik was als leraar achteraf veel tijd aan feedback kwijt, waar
een leerling vervolgens niets mee deed. Hij had immers zijn cijfer al. Toen hoorde ik van
formatief evalueren, en hoe dat leerlingen helpt te groeien. Nu werken ze in plaats van voor
een cijfer voor het afleveren van goed werk.’
https://www.leraar.nl/news/view/60063161/%E2%80%99motiveer-leerlingen-te-groeien-mettussentijdse-evaluatie%E2%80%99

D)

Week van de mediawijsheid : Heb jij het onder
de duim ?,

Kritisch, leerzaam en vooral positief mediagebruik. Daarom draait het in de Week van de
Mediawijsheid, die 16 tot en met 23 november wordt gehouden. Deze jaarlijks terugkerende
campagneweek is vooral zichtbaar in basisscholen en lokale bibliotheken. Het thema dit jaar
is: “Heb jij het onder de duim?”
https://www.leraar.nl/news/view/60060021/week-van-de-mediawijsheid-heb-jij-het-onder-deduim

E)

Nieuws van Bouwen, Wonen en Interieur,
-

EasySIGN trainingen op bijscholingvmbo

https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/nieuws/2056/
-

CAD Tekensoftware voor cspe 2019

https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/nieuws/2053/

F)

Nieuws van VMBO Economie en Ondernemen,
-

Nieuws over lesbevoegdheid profiel E&O

https://www.platformvmboeo.nl/nieuws/2018-11-18-nieuws-over-lesbevoegdheid-profiel-eo

G)
-

Nieuws van PIE,
Nieuwsbrief NVON 20-11-18

https://platformpie.nl/images/Nieuws/1811/181120_NVON_Nieuwsbrief_B%C3%A8tatechniekdag.pdf

H)
-

Nieuws van Zorg en Welzijn,
Assisteren in de gezondheidszorg vanaf schooljaar 2018-2019

https://www.platformzorgenwelzijn.nl/nieuws/assisteren-in-de-gezondheidszorg

Groeten van het Platform Allround VMBO

