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Kennisdeling LOB:
Vernieuwd vmbo als basis
voor sterk beroepsonderwijs

In 2020 organiseren SPV, de

onderzoekers van de implementatie van

nieuw vmbo en het Expertisecentrum

LOB, een aantal kennisdelings-

bijeenkomsten voor leidinggevenden rond

de invoering van de profielen in het

vmbo. 

De inschrijving voor het

Van:                                            Nieuw VMBO <info@nieuwvmbo.nl>
Verzonden:                             dinsdag 3 december 2019 07:45
Aan:                                            Yvonne van Beek-van Os  |  De veelzijdige secretaresse
Onderwerp:                            14 januari: Kennisdeling LOB voor leidinggevenden
 

Schrijf in
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Examenfestival staat open!

Op 9 en 10 maart 2020 organiseert SPV

in samenwerking met CvTE en Cito

alweer het vierde VMBO Examenfestival.

Een bijeenkomst waarin voorlichting en

inspiratie rond het centraal- en het

schoolexamen in het vmbo centraal

staat. 

Wetsvoorstel doorlopende
leerroutes naar de Tweede
Kamer

Het wetsvoorstel doorlopende leerroutes

vmbo-mbo is op 13 november 2019 naar

de Tweede Kamer gestuurd. Dit

wetsvoorstel regelt dat een vmbo-school

en een mbo-instelling gezamenlijk

doorlopende leerroutes kunnen

aanbieden.

Go VMBO game

De tijd dat leerlingen van de basisschool

zich oriënteren op het vervolgonderwijs

staat weer voor de deur. De Go VMBO

game kan ze daarbij helpen. Door het

spelen van de game maken leerlingen

spelenderwijs kennis met het voortgezet

onderwijs in het algemeen en het vmbo in

het bijzonder.

Schrijf in

Meer over het wetsvoorstel
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Vakinhoudelijke uitwerkingen

Op de website van Nieuw vmbo vindt u

van beroepsgerichte keuzevakken

zogenaamde vakinhoudelijke

uitwerkingen. Het zijn voorbeeldmatige

uitwerkingen van een beroepsgericht

keuzevak. Vakinhoudelijke uitwerkingen

kunnen een goede basis vormen voor

schoolexamens.

Twee nieuwe publicaties

In de afgelopen periode zijn er twee

nieuwe boekjes verschenen in de serie

'Wat moet en wat mag'. Onderwerpen zijn

PTA en samenwerking tussen vmbo en

mbo. Beide boekjes zijn digitaal

beschikbaar, maar kunnen ook in print

besteld worden.

Meer over Go VMBO

Bekijk het overzicht

Bestel de boekjes
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Geen berichten meer van ons ontvangen? Schrijf je hier uit

Wijzig je profiel.

Nieuw VMBO

Postbus 59

7630 AB Ootmarsum

info@nieuwvmbo.nl
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