
 

 

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. 
 

 

Van:                                            Info | SPV <info@pla�ormsvmbo.nl>
Verzonden:                             zondag 27 maart 2022 18:00
Aan:                                            secretariaat@pla�orm-pie.nl
Onderwerp:                            Duurzaamheid in de dagelijkse lesprak�jk: doe mee aan de wedstrijd Do A Good Thing
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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

 

Nieuwsbrief SP

 

https://c.spotler.com/ct/m1/k1/qIPRzZLD2E-O5h0pmvrH-_7sBNwNGBmdBNJ1y69pQYWEAe2_Td6LyrR-pXaQ2hMmvKUT-mtQKO6Oz9gINGEJNA/yWVjVbxBC9enTxK
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/01DJzXS4UHU2BLMO5u3ehS-qv3qolB1hAof3H4m0lvvkWJSKj5CSRoJRSkZcdEBcOIvYFhHDw2YnLcdMKmVX_g/knpccK5MAyHfCbE
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/YTyJlK6PCLTL7w0ZoKcFI5f-nSmcYsbBVsf-nZqbl9FK75tEaPh4VfWZmoYxunPZBgX3aCMZ1yRmQy718D4LQQ/ILn9IqUu4aGSqRs
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/JkAZq2fV5FwX5laVA5EAkBW9gUvt3w6wJlACDeilHCXLwscCZMB8wOkRtpfWJYRP2Nc1vjyYRuIUP4UyAnnnRw/EEj5pzzAQWUniEA
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/oOlc8LH2PhSIF4oD7Xm6MFvJF9zCHyF9RrxS98_mdVfMwz8ygxaeVYhuf0LauV8EHieOCC96fgJygySYxXoFcg/PWqRPhmHvEQJN2L
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/k5BK5vbmDa1opJFt0qV9cLMAZaC-AiK23nQ5_yhLUtkPnrs0anAfMk9eayH_nCjrN9vantBha4NLjJTvgOLqZw/PHPndeeydxbYQsq
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/Xx8CpNIxf6JsrcaXmp91ZmpkdRAVPy8zdx11HEw9W4JBw9pRIRfZPHqneZlphzcUxQYbIhkdc98-LKrbelcweg/Ew7ikPygG9WL5W9


 

Lees zijn verhaal

 

 

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.

 

 

 

Managementdag SPV: naar duurzaam en flexibel
beroepsonderwijs in het vmbo

 

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)?

https://c.spotler.com/ct/m1/k1/qfBqPpM2bMTbbxX8h0WDGtMaTVhVBphv45e5TwDbMbPnQup2y08Qu9EZ-7vqOUA-Ck9ko_8xRcZtEzXrIVnwrA/xNvrfxTu2Mj9JYv
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/7f8uW7kf5vxV6vpBmSuBqGGQBmGHHi678Px1WqVeXxOdTm4ro4UxXEtBAiJjJRtAwlZHqrAYVSArie1pZ1luhw/dB4iMbpvn6GaSk6
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/myjeshfN8c03DD92oVFPR77hgOWmP4r8FtwYLYP-grVssvBdVtx2C8hfnTXxxT9ShXk9iEQuitnbcJf8_zIr6Q/AYFUjqIfThymWPm
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/BApZ4AJyx8_-P2ovEcwccknblL1R2yqNKWdHtramNipM_ddrFyGcOg8GyFbj4P3IfCtMAbEbU5kqz_CsXLOTmw/LwFj4aSDM64ga3H
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/ZxbK9pHg4PbUgtU2VvsoZ0ZWu-n4VSTKARa-C88zbR_HZis-Tp1Xi8W8MKHp_lomH-EwVn1d4oWMk8D_Fsl4GQ/F4xEdhivHemsB7L
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/RwfTx7QziYCF5MyzQCzdxY8Zs51NK99jOz3AC0P3wWqVQMR5qA2x8L-0Tek4jcnjrlf6H0hyhYSa_-lbx_Qpag/DDQUHhN2LHVvfFV


 

 

 

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  

 

 

 

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 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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Lees het artikel  

 

 Samen bouwen aan een tiny house

 

 

Leerlingen maken kennis met mbo beroepen via
Ontdek mbo 

 

 

De uitdagingen van de actualisatie van de
examenprogramma's

 

https://c.spotler.com/ct/m1/k1/tfnN-lIX_LnUPpC99hDzhF2ydPhq92dwG9bgmpks6jmBsQQszb3U_0nHcYq1eRkJFk06TH2pvUrYWRpzQxbcJw/JJGqTGNCKZ7mVW8
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/DuKR_qUsi0i3V0UElmUjANVoHZYWHjPDd33R2EHkcTCntZDIZAFZs_f-Fb9WBGzVZH_IXlLfFG7myU8bc_d68g/76E7Q8YzX3sYTWD
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https://c.spotler.com/ct/m1/k1/dlJRWKp5mJ8-QhAYM6gja74tFzTJr8TLM3Y0x6ezFvXHa0qIfoRslCI5V3zyO6_TBWg5PGBHVBpD9DfK41c-Ew/FurpGhII2xRb5iR
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https://c.spotler.com/ct/m1/k1/23pDao7MNpiIl2yAXjC_AHGhJFF_zw8AN0WKQlvmQSlyasilFNwxSNsVCnbRkqR0t8AcR9u-5LobyNEDbmt7bg/8w8ffLF3x7zLq3U
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/7Bd-L63senCDzo72ZOaz1i7bTv-2OsQg59P9OcN2FR_nf-x1Yj_Uy352mxkvLatiFH7P0f1ja0xlJy0apDjcbQ/c6RegveDwqgx7AU
https://c.spotler.com/ct/m1/k1/g-tjufL1DcYcIa8_Wtq3PW4VjH84NEsBYEN7E7j3CcMyF_K3MW-tBUEve2oUqWeMnvXga_DBq9s0BOq7mQBIlA/ixuZjatsQaaN9iC
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Online lezen Afmelden Pas uw persoonlijke voorkeuren aan

https://c.spotler.com/ct/m1/k1/YTyJlK6PCLTL7w0ZoKcFI5f-nSmcYsbBVsf-nZqbl9FK75tEaPh4VfWZmoYxunPZBgX3aCMZ1yRmQy718D4LQQ/ILn9IqUu4aGSqRs
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