
 

 

 

Deze kop stond boven een artikel in het AD van

donderdag 17 september. Hoe komt een dergelijk

verhaal nu tot stand. Jan van Nierop, voorzitter van

SPV, heeft behoefte om een en ander toe te

lichten.

Lees de column  

 

 

 

In het servicedocument funderend onderwijs

coronavirus kondigt OCW aan dat er een

onderzoek komt waarin antwoord wordt gezocht

op de vraag in hoeverre scholen er in slagen de

door corona opgelopen achterstanden in

beroepsgerichte praktijkvakken, in te lopen. Dit

onderzoek wordt uitgevoerd door de VO-raad en

SPV en start zeer binnenkort.

Lees over het onderzoek  

 

 Online lezen  Afmelden

   

 

 

 

 

 

Voorzitter Jan van Nierop schreef een column naar aanleiding van het artikel in het AD

over het coronavirus en de achterstand die leerlingen hebben opgelopen. Verder in deze

nieuwsbrief aandacht voor o.a. trainingen schoolexaminering en inspiratievoorbeelden

over het nieuwe keuzevak meubelstofferen en leerwerktrajecten. 

 

 

Vmbo-scholen willen examens schrappen: ‘Vertraging
door corona niet in te halen’

 

 

Onderzoek naar inlopen achterstanden bij
praktijkvakken
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Van:                                            Info | SPV <info@platformsvmbo.nl>
Verzonden:                             maandag 21 september 2020 07:54
Aan:                                            
Onderwerp:                            Vmbo-scholen willen examens schrappen: ‘Vertraging door corona niet in te halen’
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Hoe komt u tot een schooleigen visie en welke

ruimte is er voor binnen het wettelijk kader? Voor

scholen die samen met hun team hun visie willen

(door)ontwikkelen heeft SPV een aantrekkelijke

toolbox ontwikkeld. U gaat samen actief aan de

slag en komt stapsgewijs tot inzicht wat voor uw

school belangrijk is als het gaat om toetsing en

examinering. 

Lees over de toolbox  

 

 

 

 

SPV biedt een nieuwe praktische training aan om

de kwaliteit van schoolexamens te verbeteren met

specifieke aandacht voor toetsen op afstand.

Inclusief feedback op eigen materiaal van ervaren

Cito trainers. De training richt zich op docenten

vmbo beroepsgericht. Er is nog plaats op 28

oktober. Incompany is ook mogelijk.

Lees over de training  

 

Meubelstofferen op het Schaersvoorde College

Het Schaersvoorde College in Aalten biedt sinds vorig jaar het nieuwe BWI-keuzevak

Meubelstofferen aan. Het initiatief kwam van BWI-docent Dick Hobé. Er is volop plek voor nieuwe

meubelstoffeerders, maar jongeren weten nauwelijks dat het vak bestaan. Met het nieuwe

keuzevak Meubelstofferen kunnen leerlingen kennismaken met het vak van meubelstoffeerder. De

branche is er blij mee, en leraren en leerlingen zijn enthousiast.

Lees over dit keuzevak  

 

 

Wil uw school ook aan de slag met uw visie op
schoolexaminering?

 

 

Schoolexamens vmbo beroepsgericht; constructie,
(online) afname en beoordeling
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Webinars over Facet voor BWI, Groen en

PIE

Lees meer  

 

 

 

Voor de curriculumherziening zoeken ze leraren.

Bent u die enthousiaste en nieuwsgierige leraar

die gemotiveerd is om mee te denken over de

herziening van het landelijk curriculum?  Meld u

dan aan, ze zijn met name op zoek naar docenten

met kennis van en ervaring in leerjaar 1 en 2 van

het vmbo!

Meld u aan  

 

Bezoekadres

Stichting Platforms vmbo

Aïdadreef 4

3561 GE Utrecht

Contact

030 7670068

info@platformsvmbo.nl

  

Online lezen  Afmelden  Pas je persoonlijke voorkeuren aan

Leerwerktrajecten op het Elde College

Het leerwerktraject is een leerroute voor leerlingen die het niet redden in het reguliere programma

van de basisberoepsgerichte leerweg. Op het Elde College in Schijndel volgen zij een individueel

programma, met extra begeleiding en veel praktijkcomponenten.

Lees over deze aanpak  

 

 

 Meewerken aan het landelijk curriculum? Meld u aan!
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