
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief januari 2021

Jaaroverzicht 2021

Welke activiteiten organiseert het Platform Mobiliteit en Transport? Hoe ziet de

dienstverlening eruit? Waarvoor maken we ons sterk? Hoe zijn we

georganiseerd? U leest het in de flyer die alle aangesloten scholen bij het

Platform M&T binnenkort ontvangen.

Flexibel keuze scholingsaanbod

Het flexibel keuze-scholingsaanbod zetten we ook in 2021 voort. Hoewel er

reeds een fysiek keuzeprogramma klaarstaat, zal dit, i.v.m. Corona-

maatregelen, niet worden ingepland voor uitvoering. Wellicht in betere tijden.

Er is een alternatief programma gemaakt. 

Flexibel keuze scholingsaanbod: Startdocument

voor het praktijkgerichte programma Mobiliteit &

Transport

Het startdocument M&T is ook naar het Platform M&T gestuurd met het

verzoek om een reactie, ook van de ‘achterban’.  Dat willen wij graag mogelijk

maken voor alle scholen die een GL-programma op hun school uitvoeren.

Daarbij zullen ook aanwezig zijn de SLO, leden van de ontwikkelgroep M&T en

de pilotschol M&T.

Van:                                            Platform vmbo Mobiliteit en Transport <secretariaat@platformmobiliteitentransport.nl>
Verzonden:                             maandag 25 januari 2021 08:48
Aan:                                            
Onderwerp:                            Jaaroverzicht 2021 met nieuw scholingsaanbod M&T
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Flexibel keuze scholingsaanbod: Webinar nieuwe

praktijkopdrachten voor het keuzevak Mobiele

Werktuigen

Op donderdag 1 april zal van 15.00-16.30 een webinar in het kader van het

keuzepakket van het Platform M&T ingevuld worden door het

ontwikkelwerkgroepje vmbo-mbo Mobiele Werktuigen.

Meld u aan als ontwikkeldocent voor het nieuwe

Praktijkgerichte programma M&T 

De ontwikkeling van het nieuwe Praktijkgerichte programma M&T is van start.

Er zijn nog 2 docenten nodig voor de ontwikkelgroep. Het Platform M&T roept

scholen/M&T-docenten op zich hiervoor aan te melden!

Webinar 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. Voor elk profiel vindt één

keer een webinar plaats. 

Helpt u Cito mee examens maken?

Bent u docent in het voortgezet onderwijs? En vindt u het ook zo belangrijk

dat leerlingen examenvragen krijgen voorgelegd die aansluiten op hun niveau

en interesses? Word dan constructeur bij Cito!  Per 1 augustus zoekt Cito

docenten voor de constructiegroep centrale examen – profiel Mobiliteit en

Transport.

TH beurs 2021 Online

Op 10 en 11 maart a.s. organiseert Fedecom opnieuw de ATH beurs. Dit is de

nationale beurs voor landbouwmachines en voertuigen. Dit jaar zal dit een

digitale editie worden, maar met net zo veel nieuwe machines als op de fysieke

beurs.
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Schrijf in voor trainingen op Bijscholing vmbo

·         Profieldeel Transport - 10 februari 2021

·         Verdiepingscursus Transport en Logistiek - 31 maart 2021

·         Vmbo training e-bike - 8 juni 2021 
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