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Nieuws van de Belangengroep Gymnasiale Vorming

BGV-café coraNAdelen voor iedereen die belang hecht aan gymnasiumonderwijs

na Corona - de nadelen van Corona - en de voordelen ervaringen delen na Corona - en voor Corona bis

Weer terug aan het werk....
Opluchting en ook zorg heerst er op
de scholen. Blij de leerlingen en de
collega's weer te zien en ook
bezorgd over hoe het gaat en wat
komen gaat.
Maar Corona blijft onze aandacht
opeisen en tegelijk willen we de
onderwijskwaliteit hoog houden.
Classici zien zich vaak gesteld voor
specifieke problemen vanwege de
aard van het vak en de organisatie
van het gymnasiumonderwijs.
Ook wij hebben na de zomer ons
werk weer opgepakt en zoeken naar

Nog maar amper een jaar geleden
hielden wij onze conferentie
Klassieken et nunc. De verzamelde
reacties uit het klassieke veld
stuurden wij als rapportage aan de
onderwijsspecialisten in de Tweede
Kamer.
Dit najaar opent de BGV voor het
eerst haar WebCafé. Op een
laagdrempelige manier willen we zo
meedenken met vragen uit het veld
en een brug slaan tussen
schoolleiders en classici van de
scholengemeenschappen en

https://us5.campaign-archive.com/?u=eb0ccac4b70b1311bff245eb6&id=644b6efe66

Pagina 1 van 3

Nieuwsbrief

21-09-2020 22:38

nieuwe - veilige - vormen om het
klassieke veld te ondersteunen.
Subscribe

gymnasia. Om ons in het contact te
laten inspireren en informeren.
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Lees meer over de BGV

Op donderdag 1 oktober 2020 opent de BGV haar deuren van het eerste

Webcafé CoroNAdelen.
Start 16.30 uur
Eindtijd 17.30 uur
Doel: vragen stellen over de impact van Corona op het gymnasiumonderwijs;
ervaringen & kennis delen opgedaan in de lockdown; netwerk vergroten.
Doelgroep: classici en schoolleiders
Graag even tevoren aanmelden tot uiterlijk 30 september 12 uur.
Aanmelden kan via de site van de AOb.

Scholen op de kaart.
De BGV komt op voor de belangen
van het gymnasiumonderwijs. Daarin
trekt zij samen op met de
vakvereniging, de VCN en andere
partners in het klassieke veld
verenigd in het LOKON.
Staat uw school al op onze
scholenkaart?
Lees meer over het belang van deze
scholenkaart.

BGV to-do-list
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24 september vergadering BGV
brief aan CvTE nav zorgen CE 2021
werving 2 nieuwe bestuursleden
1 oktober 16.30 uur 1ste BGV-webcafé
overleg met VCN over voortgang Klassieken.nu
..... (breng gerust in waarvoor u aandacht wilt vragen:
bgv@aob.nl).
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