Nieuwsbrief
13 oktober 2022

Daverende kick-off van de Nieuwe Rekenexamens
Rekenen is weer springlevend op de mbo-instellingen
Met 1200 deelnemers, alle mbo-instellingen en stakeholders, meer dan 25 workshops en presentaties was de online
Kick-off van de Nieuwe Rekenexamens op 23 september een daverend startschot van het schooljaar, waarin de
eerste studenten de nieuwe rekenexamens gaan maken. Dit was de dag om kennis en informatie te verzamelen over
alles wat met de nieuwe rekenexamens te maken heeft. Opnamen van alle presentaties en workshops kan je na
inloggen hier vinden. Als je nog geen inloggegevens hebt, vraag dan een account aan bij support@examensmbo.nl.

De nieuwe rekenexamens
raken het echte leven aan
Rianne van der Meij wakkert het vuur voor rekenen flink aan
op het Grafisch Lyceum Rotterdam, waar zij lid van het College
van Bestuur is, en ver buiten haar eigen school. Zij is een van
oprichters van de Coöperatie Examens MBO en als bestuurslid
nauw betrokken bij de coöperatie. Ze opende de Kick-off van
de Nieuwe Rekenexamens in de volle overtuiging dat rekenen
en rekenexamens weer relevant zijn op het mbo.
Lees verder op de website >

RemindoToets in de praktijk
Tips en tops van MBO Amersfoort
Tijdens de Kick-off gaf MBO Amersfoort een kijkje in de praktijk
van RemindoToets in het klaslokaal. Sinds het begin van de
coöperatie draait deze mbo-instelling al pilots en liet studenten
proefexamens maken. Het leverde bergen ervaring op en een
lijstje tips en tops voor instellingen die de rekenexamens aan
het implementeren zijn. Klik hier voor de reflectie van Ellen
Hoegen Dijk-hof en Marika Ruinen op de implementatie van de
nieuwe rekenexamens op MBO Amersfoort.

Noodzakelijke informatie per rol:
alles bijeen op mijnexamensmbo.nl
Alle noodzakelijke informatie over de nieuwe rekenexamens is
te vinden op mijnexamensmbo.nl. Per rol wordt de informatie
gefilterd, dus je krijgt alleen te zien wat relevant is voor de rol
die je speelt rondom de examens. Om in te loggen heb je een
account nodig, neem hiervoor contact op met de beheerder
van je school of met support@examensmbo.nl. Voor een
aantal rollen krijg je eerst een korte online training.
Kijk hier voor het trainingsschema >

Coöperatie Examens MBO
Disketteweg 11 - 3821 AR Amersfoort

Enthousiaste rekendocenten
gezocht voor diverse functies
Ben je net zo enthousiast over het nieuwe rekenen en de
nieuwe rekenexamens als wij? Dan kan je bij ons aan de slag
als examenconstructeur of lid van de vaststellingscommissie,
naast je werk als rekendocent. Zo zet je de nieuwste inzichten
om in creatieve examenvragen voor de mbo-studenten van nu.
Ook zijn we op zoek naar nieuwe toetsdeskundigen. Kijk voor
meer informatie over deze functies en de procedure op onze
website.

www.examensmbo.nl
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