
Nieuwsbrief mei 2018

Hier is onze nieuwe nieuwsbrief. We informeren je met over de laatste ontwikkelingen. Elke 2

maanden ontvang je onze nieuwsbrief. Onderaan elke nieuwsbrief vind je een optie om je af te

melden. 

Theo aan het woord

De landelijke dag ExPIErience op 21 juni 2018

staat voor de deur. De Landelijke Dag is een

jaarlijks evenement voor alle docenten PIE en

schoolleiders uit heel Nederland. Een dag vol

lezingen, top workshops en veel exposanten

met de nieuwste technieken. Ervaar PIE op 21

juni a.s. in Veenendaal. 

Theo Last - Landelijk coördinator Platform PIE

T 06 1526 4323

E coordinator@platform-pie.nl

Beste,

Verzonden:                             maandag 28 mei 2018 14:30

Aan:                                            

Onderwerp:                            ExPIErience 2018 - Bevoegdheden en meer...

 

Van:                                            secretariaat@platform-pie.nl

https://platform-pie.nl/?utm_source=newsletter_58&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-mei-2018&acm=3_58
https://platform-pie.nl/expierience?idU=3&utm_source=newsletter_58&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-mei-2018&acm=3_58


Bevoegdheden en

conversietabel

De nieuwe regelgeving over bevoegdheden en

de conversietabel getuigschriften vakken

VO is gepubliceerd in de Staatscourant van 30

april jl. De link hiernaartoe vind je hieronder.  

Introductietekst DUO                  Publicatie

Staatscourant

 

3 Lerarenopleidingen
onder 1 dak

De 3 lerarenopleidingen Fontys Eindhoven,

Windesheim Zwolle en Hogeschool

Rotterdam zijn uitgenodigd gezamenlijk uitleg

te geven over het nieuwe

professionaliseringstraject voor de docent

PIE.

Tijdens ExPIErience 2018 staan zij in elk van

de 3 workshoprondes ingepland een

presentatie te verzorgen. Omdat bij deze

workshoprondes een beperkt aantal

deelnemers mogelijk is, zijn de 3

lerarenopleidingen ook op de informatiemarkt

vertegenwoordigd. 

Aanmelden: het kan nog!

Heb je je nog niet aangemeld voor

ExPIErience 2018 op 21 juni in

Veenendaal? Het kan nog tot 12 juni 2018! 

Een inspirerende dag die in het teken staat

van de keuzevakken en start met een

toekomstgerichte inleiding, gevolgd door 3

workshoprondes en tussendoor volop tijd om

te netwerken en de informatiemarkt, bezet

met vele nieuwe technologieën, te bezoeken. 
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Signaal regio's: all-in

contributie

Voor ExPIErience 2018 besloot het bestuur €

25,- aanmeldkosten te vragen aan leden en €

50,- voor niet leden. Reden hiervoor was

verlenging van het programma, minder

financiële ondersteuning door overkoepelende

organisaties, tegemoetkoming in de kosten en

het terugdringen van het aantal no-shows. 

Nieuwe contributie

Het voorstel vanuit verschillende regio's, een

all-in contributiebedrag te hanteren, is door het

bestuur aangenomen. Het nieuwe all-in

contributiebedrag, bedraagt met ingang van

het schooljaar 2018/2019 € 500,- per school

per jaar, ongeacht het aantal docenten dat

deelneemt. Dit contributiebedrag wordt voor 3

jaar vastgezet, mits er geen onverwachte

ontwikkelingen plaatsvinden die grote

gevolgen met zich meebrengen. 

Wil je meer informatie, stuur dan een e-mail

naar bestuur@platform-pie.nl

Bijscholen, maar wat
dan?

Platform PIE inventariseert de

scholingsbehoefte uit het veld. Lassen,

domotica, het opzetten van een aanbod

moderne technologieën of ......

Stuur jouw scholingsbehoefte naar

bestuur@platform-pie.nl en we nemen het

mee in onze inventarisatie scholingsbehoefte

2018/2019. 

mailto:bestuur@platform-pie.nl?subject=contributiewijziging%20
mailto:bestuur@platform-pie.nl?subject=scholingsbehoefte


Keuzevak duurzame
energie is aangepast

De inhoud van het keuzevak duurzame

energie is aangepast en gepubliceerd. Deze

versie is helaas niet voorzien van een

versienummer. De naam van het keuzevak

Duurzame energie (in en rond huis) is

ongewijzigd, de inhoud is echter op tal van

punten aangepast.  Lees meer...

 

Nieuwe kalender

De nieuwe kalender is binnenkort volledig

online. Schooljaar 2018/2019 is ingevoerd tot

en met 2018. Binnenkort, en misschien wel op

het moment dat je dit leest, is de volledige

kalender zichtbaar op onze website. 

 

Zoek je een collega of heb je een machine in de

aanbieding? Meld het hier op onze informele

marktplaats. 

Zoek je contact met onze docent in jouw regio?

Kijk hier voor de regio-indeling en

contactgegevens van de regiocoördinatoren.
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Platform PIE - De Ronde 15 Best - 06 23 58 89 49 - info@platform-pie.nl
Afmelden

tel:+31623588949
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