Jaarverslag VMBO-commissie 2020-2021

1. De commissie is sinds de jaarvergadering in 2020 helaas maar twee maal
(online) bij elkaar geweest: op 23 november 2020 en 1 maart 2021.
Uiteraard heeft dit met name te maken met de situatie rondom Covid-19
en de gevolgen daaromtrent bv. het wegvallen van de vmbo-conferentie
in november 2020. Als de nieuwe structuur eenmaal is vastgelegd en de
commissies meer verantwoordelijkheden krijgen is het niet de bedoeling
dat we ons eigen werk creëren. De zaken die de commissie vmbo oppakt
moeten bijvoorbeeld zijn gekomen vanuit de behoefte in het veld. Een
van de mogelijke onderwerpen is dan: Hoe gaan we om met gevoelige
onderwerpen op vmbo-niveau (BB/KB/GL/TL)? We kunnen hiervoor
handvatten produceren die in de toekomst dan makkelijk uit de kast
kunnen worden gehaald. Verder zouden we kunnen brainstormen over
burgerschap. Hier ligt voor in de toekomst sowieso een taak voor de
vmbo-commissie.
Ter verduidelijking: De vmbo-commissie is eerder akkoord gegaan met
het procesvoorstel m.b.t. de denkrichting nieuwe bestuursstructuur VGN
en ziet zeker kansen/uitdagingen genoeg om als commissie (actiever)
verder te gaan met een daarbij horende agenda.
2. De commissie heeft bekeken of het iets zou kunnen met het
Samenwerkingsverband 1572. Er is hierover contact geweest met de
gemeente Edam/Volendam. En er is een online meeting bijgewoond
(met gemêleerd gezelschap). De commissie wacht nu af wanneer een
eventueel projectplan (ook als het gaat om een ander onderdeel: Geef
Vrijheid een gezicht) tot stand komt en bekijkt later of er nog iets met dit
plan kan worden gedaan.
3. De commissie organiseert (hoogstwaarschijnlijk online) weer een
landelijke examenbespreking op vrijdag 28 mei. Dit jaar zal mogelijk een
tweede landelijke bespreking worden gedaan op donderdag 24 juni
i.v.m. de aanpassingen van het eindexamen en de grote hoeveelheid
leerlingen die examen kunnen doen in het tweede tijdvak. Ook levert de
commissie twee moderatoren voor het examenforum en is de commissie
blij dat dit jaar een dergelijk forum er gewoon weer is. Wel is/wordt
gezocht naar vers bloed (o.a. via de nieuwsbrief/Kleio) om deze
bespreking met 15-20 mensen zo goed mogelijk te kunnen doen.

4. De commissie betreurt het niet doorgaan van de VMBO-conferentie,
maar hoopt op doorgang in 2021. Het programma van de conferentie
2020 wordt eigenlijk grotendeels overgenomen. Afhankelijk van de
ontwikkelingen weten we in de loop van 2021 of het in november
georganiseerd kan/mag worden. In de tussentijd is het de bedoeling dat
er wat Webinars worden gegeven, waarbij niet alleen wordt gezonden,
maar ook actief het e.e.a. plaats zal vinden.
5. De commissie heeft grote zorgen omtrent de Nieuwe Leerweg die vanaf
het schooljaar 2024-2025 landelijk moet worden vormgegeven. Hierbij
moeten alle (voormalig mavo) leerlingen 1 praktijkvak in hun pakket
hebben. De commissie is bang dat geschiedenis als keuzevak op het
VMBO (en wellicht later op andere niveaus) veel minder zal worden
gekozen. De commissie dringt er hierbij op aan dit als vast punt op de
agenda te zetten (zowel binnen de commissie, als bij het bestuur) en
bekeken moet worden in welke mate het vak geschiedenis
daadwerkelijk onder druk komt te staan. De VGN moet deze situatie
kritisch volgen, maar zijn we niet al te laat? Zouden we niet een
opiniestuk vanuit VGN moeten verspreiden? Daarbij komt ook nog dat
wellicht maatschappijleer (maatschappij 2) /burgerschap concurrentie
voor ons vak kan betekenen, mede door de voortvloeisels vanuit
Curriculum.nu in de toekomst…
6. Nog een vraag aan het bestuur: Er komen nu online workshops i.p.v. een
congres, maar wat gaat er gebeuren met het geld dat is betaald door alle
collegae die in 2020 het congres wilden bijwonen?

