
 

 

Met de start van het nieuwe schooljaar gelden

er nieuwe coronaregels voor scholen. De regels

worden toegelicht in een nieuw

servicedocument. De veranderingen hebben

vooral betrekking op de vraag welke

maatregelen er genomen moeten worden als er

een besmetting is in de school en op welke

manier er geventileerd moet worden.

 

 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 o.a. aandacht voor webinars, servicedocumenten voor het vmbo,
CSPE 2022 en werksessies over het bijgestelde examenbesluit VO. 

 

Webinars op komst
SPV is betrokken bij verschillende webinars o.a. rond Sterk Beroepsonderwijs, Sterk

Techniekonderwijs en de nieuwe leerweg. Voor de komende maanden staan er verschillende

webinars in de planning.

Meer informatie  

 

 Nieuwe servicedocumenten corona

 

Nieuwsbrief SP

 

Van:                                            Info | SPV <info@pla�ormsvmbo.nl>
Verzonden:                             zondag 5 september 2021 17:21
Aan:                                            
Onderwerp:                            Webinars op komst: Nieuwe leerweg, SBO en 
STO  

Beste,

https://c.spotler.com/ct/m1/k1/vZDv2Qwtb8rVL7xOxXfWbtnkjOYSbGGX1tFL7y-Mk23Js_z__tLM6Ktj4gnyR41AZjHUoY0v-EKIZl5XqRdnrQ/8JIZ82RPKtsNVyS
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/NQwOvYLUT-mJs7LPWvEIsiPKMNlqkJpuxed9Rij61NQCJhHbkR8OcQRTuAGkGIoE-A4h0NhR3PSh-lY-JSKCVw/rI5rq5MgkEZA8yi
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/KhBjI6p6-hnDrYbW3HAEf4E8QZB3n2p5__QRmag5tGEH0iiJXtp0eUQJgzYCyNkhtbmBkjPfeXsXbPNuwPXKyw/gvZkVUy7mIBdeG8
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/e9-wm2ENUS_P4xVlnAcf4UEskiyMXM_fnxPT5qX3DOsRs3b8eAouvMo-69uBSLiTF1WLEN7tgbkzgSdM3Khsww/6SzV4WX5BFUQxLK
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/H2Q8XXxIT5pequ3Z2bWr7x7kL7WVaQ1op4eFxrXkh4NZ065JksA17IsaPqyY5o0t-SvfTthCMUp2L0YubcsJcw/GdjSaC8nKcFCjcp
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/Fr4QdQE7xfM36QHiBKUAtzZbHNyjmICaPeJPitcyZUXft6ZV-mXS-i6atj0kotVxYaa8ecBWOqp8a82f1olTcA/kAppwjYxdDH8BM9


 

Lees meer  

 

 

Net voor de zomervakantie heeft SPV het

servicedocument ‘Kiezen & uitwerken van

interventies menukaart voor VMBO

beroepsgericht' gepubliceerd. In dit

servicedocument vindt u suggesties voor

interventies speciaal gericht op het vmbo. 

Lees meer  

 

 

 NPO-servicedocument VMBO

 

Nieuwe werksessies over het bijgestelde
examenbesluit VO
Met ingang van 1 augustus ’21 is het Eindexamenbesluit VO aangepast. Met name de

regelgeving rond de PTA’s is aangescherpt en elke school is verplicht een examencommissie

in te stellen die als belangrijkste taak heeft het borgen van de kwaliteit van het SE. SPV biedt

twee praktische werkbijeenkomsten om scholen te ondersteunen bij het implementeren van

de aangescherpte eisen in de eigen school.

Lees meer  

 

CSPE 2022
Vlak voor de vakantie werd bekend dat de CSPE’s 2022 in elk geval vanaf februari
afgenomen mogen gaan worden. Of er meer maatregelen worden genomen is nu nog niet
bekend.

 
Ook dit schooljaar informeren we docenten weer over de CSPE’s. Deze informatie zal net als
vorig jaar digitaal gegeven worden en niet in de vorm van een examenfestival. De digitale

https://c.spotler.com/ct/m1/k1/pZ-7rDFF4wCt9hF_195efPkx43CZJufMViCRnSDV4kDFtpqiEVTmg--O2RRQgcA_4D5NJ7f4l8Dyb4Mmsykx1Q/RzBs6VJ7QdXL697
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/DzYSti3ZfmZLpHed2c9Yv3LpWzm8Ojrj9zpF9qiEYxtSdHmeEx6dHcV_nCHs04OUxUv_kyNdY-ePN2cgrPt9_w/33fRp22wug3psGW
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/p4U8Fyg2KvoGRZWynd-GOzWIxwSDbuNZjCLMqHA3Hyv84HUA8yZp0sTasFQH3ohnmDHn2AJu4WXkUiGcPOeZTQ/gsFEbcKn6rVu6id
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/Wz93ZhzeJAT9fFCD0zQj60QNP9PpPBbB5q4ARCIuulaNQZbiWW9JIvuFmmkW00WKKsD3Lew5jPpN7eDU_PWAcw/HMYRFxdeeBywFZw
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/rWBaqavvGOXldVDo6zqP0RWAJ5N3Hdo3-FYwGh2BtmCZcJPifuVUwsl_EeSHgv7so-3kBZGMYddjm_FsdAYiTQ/XIqKz2dkrabRXVB
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/F2MtrfDhXKiHkqfXars3bSum9BLtU-aHNWU3pHcmKaHGt2PO7_0pf1rz3Enlg0r7iTBwr8AjmRL3lOxUVnbkWw/xWB5ZG3YgxIV4ug
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/VDF6x8gI_LFfK8KwzvJRe1UhCPnHypPzdIC4Sivo0TlQ3aJHT3GatVcH6HjiAyXW2P7ahtol31uxEb9K-5IoPA/RkaYBNmAcC7dTnx
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/LfGH1C8S8H-8zgEgCAmEf-6UHH0WpFhHOKj9A2VQPFohsN8xrcVLEo0aSxdS_8Wp6iKyQmeqsy8-meKX7cqJAg/8nAfwRk4dBQv9aM
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/xO14ysOJEe1O0dnDAxnXc4Sh-x2Jx8YEKvY5cfT66PaFL4opFT_qFRSaTARVIEGoZBiaOWro-sGl_I0ygn2snQ/E8Mg3vIx7KLft4m


 

 

 

Net na de zomervakantie is de krant 'Sterk

beroepsonderwijs: het vervolg' verschenen. In

deze krant komen scholen aan het woord die

werken aan doorlopende leerroutes vmbo-

mbo. De artikelen kunnen u inspireren om zelf

aan de slag te gaan met een doorlopende

leerweg.

Lees meer  

 

 

 

 

Buitenschools leren (BSL) vormt de sleutel

waarmee leerlingen van de profielen Zorg &

Welzijn en Diensten & Producten van het

Connect College in Echt op basis van

praktijkervaring een rake keuze kunnen maken

uit een brede waaier aan vervolgopleidingen in

het mbo. 

Lees het artikel  

 

Bezoekadres
Stichting Platforms vmbo

 
Aïdadreef 4

 
3561 GE Utrecht

Contact

030 767 00 68
info@platformsvmbo.nl

  

Online lezen  Afmelden  Pas uw persoonlijke voorkeuren aan

voorlichting vindt begin februari plaats, voordat de CSPE’s afgenomen mogen gaan worden. 
 

Via de website en de nieuwsbrief informeren we u over exacte data.

 

 Bestel de krant: Sterk beroepsonderwijs: het vervolg

 

 Kies maar raak!

 

https://c.spotler.com/ct/m1/k1/uD_n4CCPf3fZ_p4FAydqF3eQAvS4p4l3TtW0vLfP20cPmGje7dCi2RlA_gsAl5rYy85nmOeNYW6fsanA7ePSZg/mSaxUuGYB7qHi3b
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/LFLEKyyyTdC1T9iKu2iU7V3TSUGeG9EIICbmTA1IYV-rfdmospdvpumcaA4J5HcbPQpeuJ37OBtNEfEGIwv43A/pE9truHCym9nmFk
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/o1k4-H5C81jhkls6YfYPEdbi4po1YwR1fOL06d1Wz40yhhb3NNQpfGZYC_t6s_Ahbg-qrfDETawBtVic-_18Cw/CWt4WfDLEMmri5e
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/lm7fWuyeCtidITlsZU-7Bq39kAccc9_vrpAUB7lMYWaIMqWkFlQ6rqx22ydw5x_qK-2lrs0btplkx0c99CHFxw/xnImIivcMNxtndm
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/h7X-bZRIEiB5aUv8_9imek25CeIC4XzOfIMlkhQ4aLtSEKEnxUoi0f5Vj7CugRr06TY7aKzUBBaHdfeHFt9BkA/3PujaqQ4CFfJhLr
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/Kkl1QrgID5yFL2fs0s--pNnuQFNPj5ITKYQzOyQp8NFu5oQBbudxIDtFYsv0PDZU7ztpAEo2DJopPwAo25rXew/sAjhA8f4qsEg8yB
tel:+31600000732
tel:+31307670068
mailto:info@platformsvmbo.nl
mailto:info@platformsvmbo.nl
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/42lVLwQDSS4qdwf6vFIrsppauY7ikgXuybgXntpCJIy8ddBQ3FXZgPaiJqcUBo9i8D4HUZu8k1HP0fTXlz_8Aw/C7RpKgyDexp5ZHa
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/bY0z6Oc2la1vZBZFWxV8WHzA7LAz5BRxecscK_N3YotB3tGan6ym-sjscYQ1X8v8y62QJGzIXDoa-C3mIodR5w/SvkzVYFPnwJ6sym
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/u-BigJ4cZaqy_e3A1SvQZRzS4jRMXsaUsWHViHgyp86THAOhSvDqTu180Yl-tdzXlONUWslTR7ZAr6fTh3knNQ/zXVnv9KbzmMwHzs
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/NQwOvYLUT-mJs7LPWvEIsiPKMNlqkJpuxed9Rij61NQCJhHbkR8OcQRTuAGkGIoE-A4h0NhR3PSh-lY-JSKCVw/rI5rq5MgkEZA8yi
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/QYM4WitjOJ9Gb6zcydEq970l5_FB5F8NnIKTs-GGViIK8mZYLRQUTjXBSa1aY6wFfxwSiiRvNuR55WJy5oZr-A/mxbcsyA6JLVFyvr
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/lWBC5sAoP51iACGS4j8nzBRuVSWbbWlqjS5_Wfi-aVpIg0Z0YdX20AuONOLtFpQNTfAdZMCJN6A8Oq-h4cfTog/2Gem35BErkT2vIK

