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PTA hulplijn SPV

Het ministerie van OCW heeft

maatregelen genomen rond examens

vanwege het coronavirus. SPV biedt

scholen een hulplijn voor (inhoudelijke)

vragen rond het aanpassen van de

PTA's. U kunt uw vragen stellen en een

PTA uploaden voor feedback.

Geslaagde 4e editie VMBO
Examenfestival

Ruim 1000 mensen hebben 9 en 10

Lees meer
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maart het VMBO Examenfestival bezocht.

Een bijeenkomst waarin voorlichting en

inspiratie rond het centraal- en het

schoolexamen in het vmbo centraal

stond. 

Archief SE-bank

De schoolexamenbank vmbo is gestopt,

maar gelukkig zijn alle ontwikkelde

toetsitems en toetsen nog wel

beschikbaar. Deze kunt u op twee

verschillende manieren inzien; via het

online archief van de schoolexamenbank

en via Woots.

Vakinhoudelijke uitwerkingen

De afgelopen jaren is er hard gewerkt

aan vakinhoudelijke uitwerkingen bij de

beroepsgerichte keuzevakken van het

vmbo. Vakinhoudelijke uitwerkingen

geven docenten handvatten voor het

vormgeven van keuzevakken. Voor

ongeveer 80 keuzevakken zijn

vakinhoudelijke uitwerkingen

beschikbaar.

Lees meer

Lees meer

Lees meer
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Bijscholing vmbo gaat door!

De komende jaren blijft Bijscholing vmbo

beschikbaar! In de afgelopen jaren

hebben ruim 16.000 docenten een cursus

of training gevolgd. Dit blijft tot eind 2023

mogelijk. Wel zal het accent komen liggen

op cursussen en trainingen die de

invoering van de nieuwe leerweg en het

praktijkgerichte programma in die leerweg

soepel moeten laten verlopen.

Docent modetechniek
gezocht

Voor het beroepsgerichte keuzevak

modetechniek zoeken we ervaren

docenten die mee willen werken aan de

vakinhoudelijke uitwerking. Voor de

geïnvesteerde tijd is een vergoeding

beschikbaar. Hebt u ervaring met het

keuzevak Modetechniek en wilt u mee

denken?

Geen berichten meer van ons ontvangen? Schrijf je hier uit

Lees meer

Lees meer
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Wijzig je profiel.

Nieuw VMBO

Postbus 59

7630 AB Ootmarsum

info@nieuwvmbo.nl
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