RekenUpdate maart 2019
Opbrengsten van de regionale Rekennetwerken van februari 2019
In februari zijn de eerste regionale Rekennetwerken geweest in Zwolle, Rotterdam en Eindhoven.
Lees meer
HAPPY PI DAY BAKCOMPETITIE
Het Platform Rekendocenten van de BVMBO en het practoraat Rekenen hebben ter gelegenheid van PI day een
ludieke prijsvraag uitgeschreven.
Bak een PI taart en ga je met je klas en de taart op de foto!
Hier is massaal gehoor aan gegeven.
Lees meer

Aankondiging Wedstrijd Beste Rekenidee mbo 2019
Het Platform Rekendocenten en het practoraat Rekenen organiseren in 2019 de 4e editie van de wedstrijd: Beste
Rekenidee mbo.
Zie ook de oproep van Dirk Meegens (prijswinnaar vorig jaar): video
Heb jij een goed voorbeeld van een motiverende rekenactiviteit of loop jij al langer rond met een idee om
rekenen beroepsgerichter en motiverender te maken? Doe dan mee!
Lees meer
Onderzoek naar rekenen in het mbo.

Wil jij onderzoek doen naar rekenen in jouw eigen onderwijspraktijk of heb je belangstelling hiervoor?
Dan ben je welkom op de eerste bijeenkomst van de kenniskring van het Practoraat Rekenen.
De kennismakingsavond is 8 mei.
Lees meer

Aankondiging ALM 26, International Conference
De ALM is de internationale zusterorganisatie als het gaat om rekenen in het beroepsonderwijs. De jaarlijkse
internationale conferentie van ALM wordt ieder jaar in een ander land georganiseerd.
Dit jaar vindt het plaats van 7 tot en met 10 juli 2018 in Lund in Zweden.
Lees meer
Lees hier de maandelijkse nieuwsbrief van de ALM
Kennispunt MBO Taal en Rekenen van start
Het Steunpunt taal en rekenen mbo gaat door als Kennispunt MBO Taal en Rekenen. Het kennispunt zal net als
het steunpunt vragen beantwoorden, berichten over ontwikkelingen, servicedocumenten maken en
informatiebijeenkomsten organiseren. De website waarop je alle relevante informatie rond Nederlands, Engels en
rekenen in het mbo kunt vinden is taalenrekenenmbo.nl. Op deze site is ook een vragenformulier opgenomen. Via
dit formulier kun je alle vragen stellen die je voorheen aan het Steunpunt taal en rekenen stelde.
Lees meer

LaMaVoC, Erasmus+ project voor het mbo
Aandacht voor de taalrijke reken/wiskunde-aspecten van beroepstaken en burgerschapstaken van het
vmbo/mbo
In drie bijeenkomsten gaat u als docent mbo/vmbo aan het werk met de rol van taal in rekenen. Er wordt heel
praktisch gewerkt aan docentvaardigheden (door ervaren trainers van de Universiteit Utrecht), en in de
tussenliggende periode proberen de cursisten in hun eigen klassen uit wat ze geleerd hebben.
De cursus wordt u gratis aangeboden omdat het onderdeel is van het Erasmus+ project Lamavoc.

Lees meer

