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BGV-webcafé: kansen voor krimp
Wat doen scholen, als de aanmelding of keuze voor het gymnasium
terugloopt? Klassen samenvoegen, contacturen verminderen of iets anders? Er
worden allerlei “oplossingen” voorgesteld waarmee de kwaliteit van het
gymnasiumonderwijs onder druk gezet wordt.
De Belangengroep Gymnasiale Vorming krijgt hierover regelmatig mail.
Daarom is het derde BGV-webcafé gewijd aan dit thema.
Wat zijn uw ervaringen? Welke oplossingen werken wel? Heeft u suggesties?
Laat het weten tijdens de bijeenkomst. Mocht u verhinderd zijn, stuur dan een
e-mail aan de BGV, zodat uw bijdrage gedeeld kan worden.
De AOb heeft ervaring met krimp van scholen en we nodigen dan ook een
ervaringsdeskundige van de bond uit.
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 24 juni 15.30 - 17.00 uur. Leden
en niet-leden kunnen zich aanmelden via de agenda van de AOb.
(Re)acties op het CE klassieken
De BGV is samen met de VCN in overleg met het ministerie over mogelijke
aanpassingen van het eindexamen klassieken. We houden u op de hoogte,
maar schroom niet om ook uw gedachten hierover aan de BGV te melden.
Voor een discussie met collega’s over het CE Latijn en de in een brandbrief
gesignaleerde tekortkomingen kunt u terecht op het forum van Grex. Na
inloggen kunt u daar zelf een discussie starten, reageren op de brandbrief, een
vraag stellen etc. via de knop rechtsboven MAAK AAN.
Nieuwe wet ouderbijdrage levert grote problemen op
Op het forum van Grex, op de site van de VO-raad en in het hele land wordt
gesproken over de problemen die de nieuwe wet oplevert voor de bekostiging
van bijvoorbeeld de Romereis en andere excursies in het kader van de
gymnasiale vorming.
https://mailchi.mp/metismatters/nova-et-actualia-van-de-belangengroep-gymnasiale-vorming-juni-2021?e=ee79582ddf

1/2

22-6-2021

Nova et actualia van de Belangengroep Gymnasiale Vorming | juni 2021 📭

De BGV maakt zich zorgen over de invoering van deze wet, vooral omdat in de
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en reizen coronae causa is losgelaten. Hoe leeft dit thema in uw school? Uw
reacties en tips worden zeer op prijs gesteld.
Toegang tot het gymnasium
De Universiteit van Amsterdam doet onderzoek naar beschermende,
stimulerende en belemmerende factoren bij de keuze voor het gymnasium van
de basisschoolleerlingen of leerlingen uit de brugklas. Wilt u deze enquête
onder de aandacht brengen van uw leerlingen via de mentoren of docenten?
https://uva.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_03eWe1h2IapebJk
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