Nieuwsbrief 30 januari 2019
Nieuws van het Platform Allround VMBO.
Voor alle scholen met een beroepsgericht programma.

Beste Platform leden,

A)

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering,

Op vrijdag 8 maart 2019 zal er een ALV zijn om 14.30 uur bij van der Valk in Assen.
Agenda :
-

Begroting 2019
Jaarrekening 2018

Tijd : 14.30 – 15.30 uur
Plek : Burg J.G. Legroweg 45B, Gebouw A kantoor 12, 9761 TA Eelde.
(Dit is niet de hoofdingang van het vliegveld maar de ingang van de luchtvaartschool. Te herkennen
aan een portierhuisje met twee slagbomen).

Aanmelden : voor donderdag 28 februari bij m.heine@worldmail.nl

B)

Sterk Beroepsonderwijs, de nieuwsbrief van 17
januari 2019,

Met o.a. :
-

Regelruimte voor doorlopende leerroutes vmbo-mbo
Geld voor regionale aanpak leraren tekort
Stroomdiagrammen vmbo-mbo verbeterd: nieuwe versie beschikbaar
VMBO conferentie 2019
Samenwerking Het Element en MBO-instellingen
CSG Jan Arentsz biedt TL-leerlingen onderwijs op maat

Sterk
Beroepsonderwijs. Nieuwsbrief.pdf

C)

‘Op MySchoolsNetwork raken leerlingen
culturele vooroordelen kwijt’,

Een online platform waarop leerlingen met medescholieren van over de hele wereld
communiceren, waardoor ze vooroordelen over andere culturen kwijtraken én beter Engels
leren. Dat is het idee achter MySchoolsNetwork: een afgesloten sociaal platform waarvoor
scholen en docenten zich kunnen aanmelden. ‘We begonnen met één project. Inmiddels
hebben we duizenden deelnemers over de hele wereld.’
https://www.leraar.nl/news/view/60168597/%E2%80%98op-myschoolsnetwork-rakenleerlingen-culturele-vooroordelen-kwijt%E2%80%99

D)

Lesgeven met emoji’s,

Sociaal-emotioneel leren (SEL) is essentieel voor de ontwikkeling van
kinderen, blijkt uit onderzoek. Maar hoe stem je als leraar je lessen hierop af?
Maud Donga ontwikkelde een “emoji-leesplank” waarmee kinderen emoties
beter leren begrijpen. ‘Ik hoop dat alle leraren in de klas emoji’s gaan inzetten.’
https://www.leraar.nl/news/view/60168600/lesgeven-met-emoji%E2%80%99s

E)

Voorlichtingsbijeenkomst CSPE 12 maart,

Op 12 maart geven CvTE, Cito en SPV informatie over het komende CSPE. Naast het
examen zelf staat de organisatie van de CSPE’s centraal. Onder het motto ‘leren van
elkaar’ kunt u vragen stellen en ervaringen uitwisselen. Natuurlijk worden de grijze
vlekken examens besproken en komt aan de orde hoe het examen het best georganiseerd
kan worden (wat mag en wat kan).
https://www.platformzorgenwelzijn.nl/nieuws/voorlichting-cspe

F)

LOB congres 14 februari,

Uitnodiging LOB
congres.pdf

G)

Vmbo-conferentie op 13 maart 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/agenda/84

H)
-

Nieuws van Bouwen, Wonen en Interieur,

Formeel afrondingsmoment schoolexamens,

https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/nieuws/2088/

-

Doorstroom vmbo-mbo wordt verbeterd,

https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/nieuws/2087/
-

Regiobijeenkomsten voorjaar 2019,

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

I)

Nieuws van VMBO Economie en Ondernemen,

- 28 Maart 2019: Docentendag BTG Handel en Mode,
https://www.platformvmboeo.nl/nieuws/2019-01-18-28-maart-2019-docentendag-btg-handelen-mode

-

internetconsultatie wetsvoorstel Doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk
beroepsonderwijs),

https://www.platformvmboeo.nl/nieuws/2019-01-18-internetconsultatie-wetsvoorsteldoorlopende-leerroutes-vmbo-mbo-sterk-beroepsonderwijs
-

vmbo-cijfers 2018, o.a. instroomcijfers,

https://www.platformvmboeo.nl/nieuws/2019-01-19-vmbo-cijfers-2018-oa-instroomcijfers

-

Stroomdiagrammen ‘Bestemming na het VMBO,

https://www.platformvmboeo.nl/nieuws/2019-01-21-stroomdiagrammen-bestemming-na-hetvmbo

-

Terugblik Ton Heerts op 2018, en een vooruitblik,

https://www.platformvmboeo.nl/nieuws/2019-01-21-terugblik-ton-heerts-op-2018-en-eenvooruitblik

J)
-

Nieuws van Media, Vormgeving en ICT,
Bijeenkomst digitale technologie in vmbo en mbo : Tech yQur future,

https://www.vmbomvi.nl/category/algemeen/

K)
-

Nieuws van Groen,

Groene Norm organiseert vmbo gebruikersmiddag,

https://aocraad.nl/nieuws/groene-norm-organiseert-vmbo-gebruikersmiddag/17790/

-

Green Deal natuur inclusieve landbouw ondertekend,

https://aocraad.nl/nieuws/green-deal-natuurinclusieve-landbouw-ondertekend/17802/

-

Nordwin en Helicon winnen Impactprijs Groen Onderwijs 2018,

https://aocraad.nl/nieuws/nordwin-en-helicon-winnen-impactprijs-groen-onderwijs2018/17799/

L)
-

Nieuws van Consortium,

Alle keuzevakken voor BWI beschikbaar,

https://www.platformvmbotechniek.nl/nieuws/n/10679/alle-keuzevakken-voor-bwibeschikbaar/
-

Word vriend van V(MBO) Techniek !,

https://www.platformvmbotechniek.nl/nieuws/n/10681/word-vriend-van--v-mbo-techniek-/

-

Lesmateriaal VMBO Techniek (PIE, BWI en Onderbouw Techniek,

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

Landelijke onderwijsdag Techniek 23 mei 2019,

https://www.platformvmbotechniek.nl/agenda/a/10668/landelijke-onderwijsdagtechniek/10667/

Groeten van het Platform Allround VMBO

