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Duurzaamheid in de dagelijkse lesprak jk: doe mee aan de wedstrijd Do A Good Thing

Online lezen

Nieuwsbrief SP

Beste Platform,
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. de wedstrijd Do A Good Thing, Bijscholing nieuwe leerweg, de
managementdag SPV op 13 juni en de actualisatie van de examenprogramma's.

Do A Good Thing
Duurzaamheid is een van de grote thema’s waaraan het onderwijs aandacht moet besteden.
In het vmbo kennen we verschillende beroepsgerichte keuzevakken rond dit thema, zoals
Circulair en duurzaam bouwen, Duurzame energie, Duurzame melkveehouderij en Milieu,
hergebruik en duurzaamheid. Van een grote opdracht en een examenprogramma zijn nog
geen concrete uitwerkingen in onderwijsinhoud. Naar die uitwerkingen zijn we op zoek.

Lees meer over de prijsvraag

Bijscholing nieuwe leerweg. Blijf up-to-date
Al bijna 2000 mensen hebben een scholing
gevolgd als voorbereiding op de invoering van
de nieuwe leerweg. Edwin van de Land is een
van de trainers. Hij neemt zijn cursisten mee in
het programma Technologie en toepassing.

Lees zijn verhaal

Managementdag SPV: naar duurzaam en flexibel
beroepsonderwijs in het vmbo
De datum is bekend: 13 juni 2022. De locatie is
gereserveerd: The Colour Kitchen Zuilen in
Utrecht. De tijd bepaald: van 15.00 tot ongeveer
20.00 uur inclusief maaltijd. De sprekers zijn
bijna allemaal vastgelegd en het programma is
zo goed als rond. Binnenkort kunt u zich
aanmelden voor de managementdag 2022 van
SPV. Reserveer datum en tijd al vast in uw
agenda en hou onze nieuwsflits in de gaten.

Onderwijs voor vluchtelingen uit Oekraïne
Door de oorlog in Oekraïne komen er veel vluchtelingen naar Nederland. Onder hen zijn ook
kinderen en jongeren. Zij hebben recht op onderwijs en hebben misschien al bij u aan de
deur geklopt. OCW heeft een document gemaakt met veelgestelde vragen over het onderwijs
voor vluchtelingen uit Oekraïne. In dit document wordt ook antwoord gegeven op de vraag of
Oekraïense docenten les mogen geven in Nederland.

Meer informatie

De praktijkgerichte programma's van het Perron
Virginie van Driel, afdelingsleider TL+ en Petra Vandersteen, docent Dienstverlening &
Producten (D&P) en kartrekker van alles wat te maken heeft met de nieuwe leerweg, werken
al vier jaar samen aan een aantal overkoepelende leerthema’s. Wat zijn hun ervaringen tot nu
toe met de TL+ en het ontwikkelen van opdrachten binnen hun Praktijkgerichte Programma’s
(PGP’s)?

Lees het artikel

Samen bouwen aan een tiny house
De ombouw staat, de elektra is aangelegd en
binnenkort wordt de douche geïnstalleerd: het
tiny house van Teylingen KTS in Voorhout
begint al echt vorm te krijgen. Leerlingen van de
profielen BWI en PIE werken samen aan dit
project, dat op meerdere punten een succes is.
“We hadden het al vier keer kunnen verkopen!”

Lees het artikel

Leerlingen maken kennis met mbo beroepen via
Ontdek mbo
Is LOB onderdeel van uw takenpakket in het
vmbo? Dan kunnen uw leerlingen nu op
KiesMBO.nl spelenderwijs hun beroepsbeeld
verbreden. Als u een klassencode aanmaakt,
kan de hele klas verschillende beroepen
verkennen, in dezelfde virtuele stad.
KiesMBO.nl is aanwezig op Skills The Finals op
31 maart en 1 april.

Bekijk de video

De uitdagingen van de actualisatie van de
examenprogramma's
De actualisering van examenprogramma’s voor
avo-vakken gaat van start. SLO zoekt
regelmatig docenten die hierover met hen mee
willen denken. Ook organiseert SLO de
komende maand een aantal webinars over de
aanstaande actualisatie van de
examenprogramma’s voor moderne vreemde
talen, natuurwetenschappelijke vakken en
maatschappijleer voor vmbo, havo en vwo.

Lees meer
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