
 

 

Naar aanleiding van het besluit dat scholen vanaf 1

juli weer volledig open kunnen zijn nieuwe

protocollen en servicedocumenten gemaakt.

Het protocol ‘Volledig openen voortgezet

onderwijs’ is samengesteld door de sociale

partners, waaronder de VO-raad. Op basis van dit

protocol hebben de sectorraad PRO en SPV het

servicedocument aangepast.

Lees de documenten  

 

 

 

 

Tussen 1 juni en 15 september kunt u zich

aanmelden als pilotschool nieuwe leerweg. Er

worden 100 nieuwe pilotscholen gezocht die een

praktijkgericht programma in de eigen school gaan

uitproberen en meedenken over de inrichting van

de nieuwe leerweg.

Lees over de pilotscholen  

 

 Online lezen  Afmelden

   

 

 

 

 

 

Bij een nieuwe website hoort ook een nieuwe nieuwsbrief. Alle content van de website

nieuw vmbo is geplaatst op de website van SPV. We houden u als abonnee van de

nieuwsbrief op de hoogte van ontwikkelingen in het vmbo en beroepsgericht onderwijs in

het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

 

 Nieuw protocol en servicedocument corona

 

 Meld u aan als pilotschool nieuwe leerweg

 

 

Nieuwsbrief SPV - juli 2020

 

Van:                                            Info | SPV <info@platformsvmbo.nl>
Verzonden:                             dinsdag 7 juli 2020 12:00
Aan:                                            
Onderwerp:                            Nieuw protocol en servicedocument corona
 

Beste,
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Binnenkort start het zoeken naar docenten die

mee willen denken over de doorontwikkeling van

beroepsgerichte examenprogramma’s GL tot een

praktijkgericht examenprogramma voor de nieuwe

leerweg. Heeft u interesse? 

Lees dit artikel  

 

 

 

 

Het is u vast al opgevallen dat SPV een nieuwe

website heeft. In de nieuwe website is de website

www.nieuwvmbo.nl opgegaan. Alle informatie die

u eerder op nieuw vmbo vond kunt u nu vinden op

de website van SPV, en natuurlijk meer. 

Lees over de nieuwe
website

 

 

Bezoekadres

Stichting Platforms vmbo

Aïdadreef 4

3561 GE Utrecht

Contact

030 7670068

info@platformsvmbo.nl

  

Online lezen  Afmelden  Pas je persoonlijke voorkeuren aan

 Docenten gezocht die meehelpen met de
doorontwikkeling van examenprogramma's

 

 Nieuwe website

 

Fijne zomer!

De eerste regio van Nederland heeft al vakantie, de anderen volgen snel. We

wensen u een fijne zomervakantie, met mooi weer en vooral zonder incidenten.

 

. . .
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