
 

Dit schooljaar mogen de CE’s over de avo-vakken

in twee tijdvakken afgenomen worden en het

CSPE wordt SE. Over dit laatste onderwerp ging

het webinar van 15 januari. Ruim 500 kijkers

 Online lezen  Afmelden

   

 

 

 

 

 

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. In deze

nieuwsbrief aandacht voor voorlichtingsbijeenkomsten over de examens, een column van

Jan van Nierop en Jacqueline Kerkhoffs over de tv-serie Klassen, oproep om

onderwijspersoneel prioriteit te geven bij het vaccineren, subsidie voor 'Extra hulp voor

de klas' en de kennisagenda onderwijs. 

 

Webinars over het gebruik van CSPE per profiel 

Op 2 en 3 maart 2021 van 15.00 tot 16.00 wordt er, door toetsdeskundigen van Cito, informatie

gegeven over de CSPE’s 2021. Op 2 maart komen de profielen D&P, Groen, HBR, M&T en Z&W

aan bod. Op 3 maart de profielen BWI, E&O, MVI en PIE. Voor elk profiel vindt één keer een

webinar plaats. Deze voorlichting kan alleen gevolgd worden door examinatoren in een profiel en

komt na uitzending niet online beschikbaar.

Meld u aan  

 

 Terugblik webinar CSPE wordt SE

 

Nieuwsbrief SPV - januari 2021

 

Van:                                            Info | SPV <info@platformsvmbo.nl>
Verzonden:                             zondag 17 januari 2021 19:00
Aan:                                            
Onderwerp:                            Meld u aan voor webinars over het gebruik van CSPE per profiel
 

Beste,
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kregen informatie over het gebruik van het CSPE

in het SE, over het bijstellen van het PTA en over

de vraag of het verstandig is een CSPE of

afsluitende toets af te nemen.

Bekijk het webinar  

 

 

 

 

De afgelopen tijd hebben veel mensen gekeken

naar de serie ‘Klassen’ op tv. De serie roept heel

enthousiaste reacties op, omdat een inkijkje wordt

gegeven in groep 8 van de basisschool en het

belangrijkste onderwerp in die klassen: ‘wat is

jouw advies’. Alsof het hele leven van kinderen van

dat ene advies afhangt.

Lees de column  

 

 

De gezamenlijke onderwijsorganisaties hebben

een brief gestuurd aan OCW met het verzoek

 

 Column | Klassen: nu aandacht voor het vmbo

 

Vmbo-leerlingen Curio de Rotonde ronden
keuzevakken af op het mbo

De docenten Marloes Meeuwissen en Karlijn van Aert vormen samen een sterke

tandem op Curio de Rotonde, een bijzondere vmbo-school in Breda. Ze zijn als

projectleiders verantwoordelijk voor de doorstroom van vierdejaars vmbo-leerlingen naar het mbo

waar ze drie beroepsgerichte keuzevakken volgen. Daartoe werken ze samen met vijf mbo-

opleidingen van Curio.

Lees het artikel  

 

 

Oproep om onderwijspersoneel prioriteit te geven bij
het vaccineren
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 onderwijspersoneel voorrang te geven bij het

vaccineren. 

Lees meer over oproep  

 

 

 

Het kabinet stelt 210 miljoen euro beschikbaar

waarmee scholen en instellingen in het po, vo en

mbo extra hulp binnen en buiten de klas kunnen

inschakelen in deze coronatijd.

Lees meer over subsidie  

 

 

 

 

NRO heeft een proces opgezet om tot een

kennisagenda voor het onderwijs te komen. Wilt u

meedenken over de thema’s die op de

kennisagenda moeten komen? Meld u aan!

Lees meer over de
kennisagenda

 

 

4 februari 2021

Webinar 'Wat moet en wat mag'

Informatie en inschrijven  

2 & 3 maart 2021

Webinars inhoudelijke voorlichting CSPE

Informatie en inschrijven  

 

 Subsidie voor 'Extra hulp voor de klas'

 

 Werk mee aan de kennisagenda voor het onderwijs
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