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In deze nieuwsbrief leest u informatie over:
1. Bijeenkomst netwerk contactpersonen COE
2. Rekenexamen in pilotperiode 4
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3. Pre-pilotexamen Engels
4. Nieuwe versie ExamenTester

1.

Bijeenkomst netwerk contactpersonen COE

Op 15 april is er een netwerkbijeenkomst voor de contactpersonen COE.
Het programma ziet er als volgt uit:
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T: (0318) 648 559
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Reacties en vragen: Secretariaat
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Inloop met koffie/thee
Nieuws vanuit het Steunpunt
Terugblik P2/P3
Mededelingen vanuit CvE
Overgang naar Facet
Mailsysteem Examenblad mbo
Opheffen netwerk contactpersonen COE – nieuwe rollen
Pauze
Analyse resultaten pilotexamens
Presentatie Frank Malherbe (Rijn IJssel College)
Presentatie Georgia Vasilaras (ROC de Leijgraaf)
Netwerkgroepen op basis van indeling werkgroepen Facet
Voorstel onderwerp: Analyse resultaten: welke gegevens zijn er
en wat heb je nog meer nodig.
Andere onderwerpen zijn ook mogelijk.
Verdere afspraken netwerkgroepen
Netwerkborrel

De bijeenkomst vindt plaats bij Aristo Utrecht aan de Brennerbaan 150, 3524 BN in
Utrecht. U kunt zich via onderstaande link aanmelden:
http://aanmelden.mboacademie.nl/contactpersonen_coe2/inschrijfpagina.html.
2.

Rekenexamen in pilotperiode 4

Dinsdag is aan alle contactpersonen COE een mailbericht verzonden vanuit CvE over
de instructies op het beginscherm van de pilotexamens rekenen 2F en 3F. In
aanvulling hierop meldt het CvE dat vanaf periode 4 dit jaar alle pilotexamens
rekenen slechts één invoerveld hebben. Kandidaten moeten dus zelf een komma
invoeren als dat nodig is.
3.

Pre-pilotexamen Engels

http://steunpunttaalrek.m14.mailplus.nl/archief/mailing-314202516.html[21-5-2014 9:47:03]
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In februari 2015 zal de eerste afname plaats vinden van de pre-pilot Engels voor
mbo-4. Deze afname is een volgende stap conform het implementatieplan COE
Engels. De eerste stap was het ontwikkelen van een prototype, dit prototype is
gepubliceerd op de website van CvE.
Op dit moment is besloten dat dit pre-pilotexamen een toetsduur van 90 minuten
zal hebben. Dit pre-pilotexamen zal de vaardigheden lezen en luisteren betreffen.
Hoe de roostering is van deze pre-pilot in periode 3 van 2014-2015, wat de regels
zijn voor de afname van deze pre-pilot en wat de voorwaarden voor deelname zijn
voor de instellingen, zal in het volgende nieuwsbericht bekend gemaakt worden.
4.

Nieuwe versie ExamenTester

Komend studiejaar zal er een nieuwe versie van ExamenTester komen waarmee de
(pilot)examens afgenomen moeten worden. Dit betekent dat de instellingen rekening
moeten houden met installatie- en testactiviteiten door de ICT-deskundigen in
september en oktober voorafgaand aan de eerste afname periode (P2). CvE zal eind
april de activiteitenplanning voor het studiejaar 2014-2015 publiceren waarin ook
data rondom de uitrol van deze nieuwe software opgenomen zijn.
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