Nieuwsbrief 16 januari 2019
Nieuws van het Platform Allround VMBO.
Voor alle scholen met een beroepsgericht programma.

Beste Platform leden,

A)

Beste leden,

De jaarwisseling ligt al weer twee weken achter ons en het nieuwe jaar is weer in volle gang.
Een goed moment om jullie nog eens te attenderen op onze website. Hier kun je in ieder geval
al het nieuws terug lezen en wie weet zaken ter inspiratie, want er staat genoeg.
Ook kom ik dit jaar weer graag langs, zoals gezegd neem gerust contact op met mij of Margo.
Direct contact kan ook nog steeds met de video call. Dan kijken we in gezamenlijkheid waar
ik jullie kan helpen. Of anders neemt Margo natuurlijk contact met jullie op. De aankomende
maanden gaan als vanouds altijd erg snel. Open dagen, aanmeldingen examens en eindejaar
perikelen volgen elkaar in een hoog tempo op. En tussendoor geven we onze lessen, doen we
kampen, vergaderen we en staan we elke dag weer klaar voor de leerlingen. Het is en blijft
een prachtig vak waar ik graag mijn bijdrage aan lever.
Tot gauw……

Gr Jos van Kimmenaede

B)

“Als mentor kun je veel invloed op een leerling
hebben”,

Sommige docenten zien er als een berg tegen op: de jaarlijkse “10-minutengesprekken” met
ouders en leerlingen op de middelbare school. Twee jonge mentoren vertellen hoe zij zich
daarop voorbereiden en geven tips.
https://www.leraar.nl/news/view/60168587/%E2%80%98als-mentor-kun-je-veel-invloed-opeen-leerling-hebben%E2%80%99

C)

Deel je ervaringen met passend onderwijs !,

Heb je als leraar een situatie meegemaakt, waarin je merkte dat je werk door passend
onderwijs is veranderd? En wil je jouw ervaringen delen met anderen? Dat kan via een online
vertelpunt van OCW.
https://www.leraar.nl/news/view/60168590/deel-je-ervaringen-met-passend-onderwijs

D)

Heb jij een vernieuwend onderwijsidee ?
Vraag subsidie aan,

Heb je een goed idee om het onderwijs te vernieuwen? Vraag dan voor 22 januari bij het
Leraren ontwikkel fonds (LOF) subsidie aan om jouw idee uit te werken. Het maximale
subsidiebedrag per aanvraag is 75.000 euro. Doe mee en krijg subsidie, tijd en begeleiding!
Kijk voor alle voorwaarden en tips van de jury op de website van het LOF.
https://www.leraar.nl/news/view/60168583/heb-jij-een-vernieuwend-onderwijsidee-vraagsubsidie-aan

E)

Vmbo-conferentie 2019,

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://www.platformsvmbo.nl/actueel/2019/1/10/vmbo-conferentie-2019

F)

Denk mee met de herziening van de algemene
vakken in het vmbo!

Onder de vlag van Curriculum.nu buigen sinds maart 2018 125 leraren en schoolleiders zich
over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs zouden moeten kennen en
kunnen. Stapsgewijs bereiden deze leraren en schoolleider uit PO, VO en (V)SO samen met
de SLO, vakexperts en wetenschappers een actualisering van de kerndoelen en eindtermen
voorOnder de vlag van Curriculum.nu buigen sinds maart 2018 125 leraren en schoolleiders
zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs zouden moeten
kennen en kunnen. Stapsgewijs bereiden deze leraren en schoolleider uit PO, VO en (V)SO
samen met de SLO, vakexperts en wetenschappers een actualisering van de kerndoelen en
eindtermen voor.
https://www.platformsvmbo.nl/actueel/2019/1/7/denk-mee-met-de-herziening-van-dealgemene-vakken-in-het-vmbo

G)

Feedbackbijeenkomst curriculum.nu,

Onder de vlag van Curriculum.nu buigen sinds maart 2018 125 leraren en schoolleiders zich
over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs zouden moeten kennen en
kunnen. Stapsgewijs bereiden deze leraren en schoolleider uit PO, VO en (V)SO samen met
de SLO, vakexperts en wetenschappers een actualisering van de kerndoelen en eindtermen
voor.
https://www.platformsvmbo.nl/agenda/85

H)
-

Nieuws van Bouwen, Wonen en Interieur,

Commissie: betere kwaliteit schoolexamen,

https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/nieuws/2081/

-

Regiobijeenkomsten voorjaar 2019,

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

-

Veldraadpleging syllabus 2021,

https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/nieuws/2080/

I)
-

Nieuws van VMBO Economie en Ondernemen,
woensdag 13 maart: vmbo-conferentie 2019 (Sardes, Platform TL, Stichting Platforms
vmbo, VO-raad)

https://www.platformvmboeo.nl/nieuws/2019-01-10-woensdag-13-maart-vmbo-conferentie2019-sardes-platform-tl-stichting-platforms-vmbo-vo-raad

J)
-

Nieuws van Mobiliteit en Transport,
Veldraadpleging conceptsyllabi voor de centrale examens,

https://www.platformmobiliteitentransport.nl/nieuws/veldraadpleging-conceptsyllabi-voor-decentrale-examens

Groeten van het Platform Allround VMBO

