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Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of
opmerkingen kunt u contact opnemen via info its@praktijkonderwijs.nl

Nieuwsbrief Ministerie van OCW
Deze week is de nieuwsbrief van het ministerie van OCW voor het voortgezet
onderwijs verschenen. Hierin onder andere aandacht voor het Onderwijs aan
Oekraïense leerlingen en Alert zijn op signalen van achterlating en huwelijksdwang
tijdens vakantie.
Peiling over onderwijs aan Oekraïense leerlingen
Doet u mee aan de derde peiling over het onderwijs aan Oekraïense kinderen in
Nederland? Alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs hebben hiervoor op 15 juni
een uitnodiging ontvangen per mail. De peiling wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in
de manier waarop scholen het onderwijs voor leerlingen uit Oekraïne organiseren en om
scholen hierin goed te kunnen ondersteunen. Wij zouden het zeer waarderen als u
meedoet aan de peiling. Het invullen kost nog geen vijf minuten.
Let op signalen: risico meisjesbesnijdenis, achterlating of huwelijksdwang tijdens
vakantie
In de vakantieperiode lopen meisjes uit sommige landen mogelijk risico om besneden te
worden. Ook kunnen sommige kinderen en jongeren in deze periode te maken krijgen
met huwelijksdwang en achterlating. Circuleren er geruchten of twijfelt u? Vraag (anoniem)
advies aan Veilig Thuis of het Landelijk Knooppunt huwelijksdwang en achterlating.
Lees meer
In de VO-nieuwsbrief van OCW verder aandacht voor de volgende onderwerpen:
•
Nieuwe aanvraagronde subsidie heterogene brugklassen
•
Nieuwe aanvraagronde subsidie capaciteitentesten
•
Ga met ons in gesprek over het masterplan basisvaardigheden
•
Scholen aan de slag met een praktijkgerichte havo
•
Mijn diploma’s: handig hulpmiddel voor leerlingen
•
Kenniscommunity Nationaal Programma Onderwijs gelanceerd
•
Vrijwillige ouderbijdrage: uitlegvideo en poster beschikbaar
•
Brochure voor ouders over passend onderwijs
•
Webinar ‘De MR op jouw school professionaliseren’
•
Uitwisselingsmogelijkheden met het Verenigd Koninkrijk: webinar over Taith
•
Online symposium ‘Kindermishandeling: de handelingsverlegenheid voorbij’
•
Voortgezet Leren: leergang Peoplemanagement en training Visitatie
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Lees hier de nieuwsbrief online
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