Nieuwsbrief 9 januari 2019
Nieuws van het Platform Allround VMBO.
Voor alle scholen met een beroepsgericht programma.

Beste Platform leden,

A)

Koers 2019 Platform Allround VMBO,

Dag leden,
Als eerste natuurlijk voor iedereen een mooi 2019. We gaan dit jaar gewoon weer verder met
de ingezette koers. Een platform voor alle scholen met een beroepsgericht programma. Het is
mooi om te zien dat ook andere platformen het nut van samenwerken in gaan zien, want er
ontstaan initiatieven om de verschillende achterbannen gezamenlijk te gaan bedienen.
Iets wat ons platform al erg lang roept. We houden jullie op de hoogte.
Als tweede wil ik graag de aandacht nogmaals vestigen op de school specifieke
deskundigheidsbevordering. We hebben over die vorm van ondersteuning de scholen in 2018
geïnformeerd maar we krijgen nog geen reacties. Ik zie reacties graag tegemoet. Voor vragen
hierover zijn wij goed bereikbaar.
Ook hebben we in 2018 veel nieuwe scholen bezocht en daar goede reacties op gekregen.
We hopen natuurlijk op groei van ons platform. In 2019 zal ik ook weer nieuwe scholen, maar
ook onze vaste leden bezoeken. De insteek zal dit jaar vooral “brengen” zijn. Wat kan ik voor
jullie betekenen en waar kan ik ondersteunen op de school. Als je nu al een idee hebt, mail
Margo (m.heine@worldmail.nl) , dan maken we een afspraak.
Voor nu succes met de opstart van 2019 en we spreken elkaar gauw.

Groeten van Margo, Patrick en Jos

B)

Leerlingen leren het meest van zelfstandig
onderzoeken,

Komend voorjaar presenteren eindexamenkandidaten van middelbare scholen hun
profielwerkstuk aan ouders, docenten en leerlingen van hun school. Hoe bereid je leerlingen
daarop voor en zorg je dat ze tijdens de presentatie stevig in hun schoenen staan? Docent
Hubertus Bahorie geeft tips.

https://www.leraar.nl/news/view/60168573/%E2%80%98leerlingen-leren-het-meest-vanzelfstandig-onderzoeken%E2%80%99

C)
-

Nieuws van Bouwen, Wonen en Interieur,

Deelnemen aan NK Metselen 2019,

https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/nieuws/2075/

- Bevoegdheid keuzevakken,
https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/nieuws/2077/

-

'Real-life’ serie ‘Je gaat het maken' bij RTL4,

https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/nieuws/2074/

-

Ongebruikte profielen worden afgesloten,

https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/nieuws/2078/

D)
-

Nieuws van VMBO Economie en Ondernemen,

Aanpassingen Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO
(lesbevoegdheid keuzevakken),

https://www.platformvmboeo.nl/nieuws/2018-12-20-kamerbrief-reactie-op-het-rapport-eenvolwaardig-schoolexamen-van-de-commissie-kwaliteit-schoolexaminering

-

Kamerbrief Reactie op het rapport ‘Een volwaardig schoolexamen’ van de
Commissie Kwaliteit Schoolexaminering,

https://www.platformvmboeo.nl/nieuws/2018-12-20-kamerbrief-reactie-op-het-rapport-eenvolwaardig-schoolexamen-van-de-commissie-kwaliteit-schoolexaminering

-

Toetsadvies Onderwijsraad: Toets wijzer,

https://www.platformvmboeo.nl/nieuws/2018-12-17-toetsadvies-onderwijsraad-toets-wijzer

-

Publicatie Onderwijsraad: Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel,

https://www.platformvmboeo.nl/nieuws/2018-12-17-publicatie-onderwijsraad-doorgeschotendifferentiatie-in-het-onderwijsstelsel

-

31 januari 2019 in Utrecht: feedbackbijeenkomst Curriculum.nu,

https://www.platformvmboeo.nl/nieuws/2018-12-31-31-januari-2019-in-utrechtfeedbackbijeenkomst-curriculumnu

E)
-

Nieuws van Groen,
Groen onderwijsplein op de Bio-Beurs,

https://aocraad.nl/nieuws/groen-onderwijsplein-op-de-bio-beurs/17791/

-

Groene Norm organiseert vmbo gebruikersmiddag,

https://aocraad.nl/nieuws/groen-onderwijsplein-op-de-bio-beurs/17791/

-

Aeres MBO beste AOC volgens Keuzegids, Helicon tweede,

https://aocraad.nl/nieuws/aeres-mbo-beste-aoc-volgens-keuzegids-helicon-tweede/17778/

F)
-

Nieuws van Dienstverlening en Producten,
Rapport Schoolexaminering: kwaliteit schoolexaminering onvoldoende
gegarandeerd,

http://platformdenp.nl/rapport-schoolexaminering/

G)
-

Nieuws van Mobiliteit en Transport,
Belangrijke data 2019

https://www.platformmobiliteitentransport.nl/nieuws/data-bijeenkomsten-in-2019

-

Nieuwe mbo-portal kiesmbo.nl gelanceerd,

https://www.platformmobiliteitentransport.nl/nieuws/kiesmbo
-

Bijscholing vmbo Platform M&T,

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

Onderwijsplatform tech in motion,

https://www.platformmobiliteitentransport.nl/nieuws/techinmotion
-

Oproep: participatie directeuren VMBO in het platform M&T,

https://www.platformmobiliteitentransport.nl/nieuws/participatie-directeuren

H)
-

Nieuws van Consortium Techniek,

Screeningsdocument professionalisering docenten PIE,

https://www.platformvmbotechniek.nl/nieuws/n/10669/screeningsdocumentprofessionalisering-docenten-pie/
-

Verslag directeurenoverleg 16 november,

https://www.platformvmbotechniek.nl/nieuws/n/10670/verslag-directeurenoverleg-16november/

Groeten van het Platform Allround VMBO

