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Uitnodiging kennismakingsbijeenkomsten 

Als Platform hebben we nauwgezet de ontwikkelingen en bijbehorende maatregelen gevolgd in het 

kader van het Corona-virus. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we in juni bijeenkomsten organiseren 

waarin we uitleg geven over de nieuwe digitale leeromgeving. De bijeenkomsten zijn met name 

gericht op het kennismaken met en testen van het inloggen in de nieuwe leeromgeving voor de 

zomer. Zo kunt u als gebruiker na de zomer direct aan de slag. 

Uiteraard zijn er maatregelen die we tijdens deze bijeenkomsten moeten treffen, zoals een maximaal 

aantal deelnemers, voldoende afstand en aanmelding vooraf. Om die reden willen we u zoveel 

mogelijk uitnodigen voor de digitale bijeenkomst (webinar). Deze vindt plaats op maandag 15 juni 

van 16.00 tot uiterlijk 17.30 uur. Er is uiteraard gelegenheid om tijdens deze bijeenkomst vragen te 

stellen. U ontvangt als u zich voor deze bijeenkomst heeft aangemeld een email met een bevestiging 

en toegang tot het webinar. Een laptop of desktop met een goede internetverbinding is voldoende 

om aan het webinar deel te kunnen nemen.   

Mocht u liever een fysieke bijeenkomst bijwonen is dat ook (beperkt) mogelijk. We organiseren 3 

bijeenkomsten die toegankelijk zijn voor maximaal 25 docenten.  

• Dinsdag 9 juni 2020 op het Lodenstein College te Hoevelaken 

• Woensdag 10 juni 2020 op het Willem van Oranje College te Wijk en Aalburg 

• Donderdag 11 juni 2020 op het Keicollege te Heerenveen 

Vanwege het beperkte aantal deelnemers willen we u vragen om maximaal één docent per school te 

laten deelnemen aan deze fysieke bijeenkomsten. Zo kunnen toch zoveel mogelijk scholen 

deelnemen.  

Bij deze 3 bijeenkomsten is inloop vanaf 15.30 uur. Vervolgens ziet het globale programma er als 
volgt uit:  
16.00 uur presentatie van de nieuwe leeromgeving 
16.30 uur vragen 
16.45 uur inloggen in de nieuwe leeromgeving 
17.15 uur einde bijeenkomst 
 
Omdat het inloggen in de nieuwe leeromgeving onderdeel uitmaakt van het programma willen we 

alle deelnemers vragen om hun laptop mee te nemen.  

Uiteraard blijven we de maatregelen vanuit de regering op de voet volgen. Als maatregelen toch 

tussentijds aangescherpt zouden worden zullen we u hierover informeren. We vragen u voor de 

zekerheid met potlood de datum van het webinar ook in uw agenda te zetten. Deze bijeenkomst zal 

sowieso doorgaan.  

Via de volgende link kunt u zich aanmelden voor het webinar of één van de 3 regionale 

bijeenkomsten https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/landelijkedag/. Let op, voor alle bijeenkomsten 

is vooraf aanmelden verplicht. Dit vanwege de maatregelen met betrekking tot Corona voor de 

bijeenkomsten in de regio en vanwege de digitale toegang tot het webinar. Bij uw aanmelding kunt u 

eventuele vragen vooraf kenbaar maken, zodat we dit tijdens de presentatie al mee kunnen nemen.  

We ontmoeten u graag tijdens één van de vier bijeenkomsten! 

https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/landelijkedag/

