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Beste TL-er,
Deze nieuwsbrief en relevante informatie is via de site van het Platform-(G)TL te raadplegen. Wij zenden
dit mailbericht aan alle leden, deelnemers aan onze conferenties, ledenbijeenkomsten en aan
belangstellenden. De Nieuwsbrief-TL verschijnt in de maanden september, december, maart en juni.

TL op weg
Wilt u samen met andere TL-scholen een traject ingaan ter verbetering van de kwaliteit van uw TL? Meld
u dan aan bij een van de aangeboden thema’s. Het Platform-TL financiert een deel van de faciliteiten die
u inzet voor het traject. Alle informatie over de traject vindt u onder het kopje Activiteiten op onze website.

Ondersteuner Platform-TL benoemd
Vanaf januari 2015 is er een ondersteuner benoemd bij het Platform-TL. De heer Allard de Jong zal ter
versterking van het Platform-TL diverse activiteiten verrichten, zoals voorbereiding van bestuursvergaderingen, voorbereiding van jaarlijkse congressen, ondersteuning bij het opstellen van het
jaarverslag, etc.

Vooraankondiging Congres op 4 juni 2015 TL: Twee stromen Land
Twee stromen Land. Dat wordt de titel voor het aankomend voorjaarscongres dat Platform-TL gaat
organiseren samen met het SLO en APS. Het thema ‘doorstroom vanuit de TL’ staat centraal die dag. De
TL bedient twee stromen, enerzijds de doorstroom naar mbo en anderzijds de doorstroom naar het havo.
Hoe krijg jet het voor elkaar om beide stromen optimaal voor te bereiden op je TL? Diverse workshops
tonen hoe scholen hiermee omgaan. In de volgende nieuwsbrief leest u meer hierover.

Manifest in de maak
Het bestuur van het Platform-TL is de laatste maanden druk bezig geweest samen met de VO-raad om
een Positionpaper voor de G/TL te schrijven. Het bestuur is ervan overtuigd dat sinds de vernieuwing van
de examenprogramma' s in het vmbo-b en vmbo-k ook de tijd is aangebroken eens kritisch naar de G/TL
te kijken. Hoe verschillend er ook gewerkt wordt aan de vormgeving van de G/TL overal in het land zijn er
ook constanten aan te wijzen. Om er een te noemen: een goed lob-programma streeft iedere G/TL na.
Tegelijkertijd is iedere schoolleider zich er zeer van bewust dat uiteindelijk de school afgerekend wordt op
de prestaties van de leerlingen in de 6 of 7 avo-examenvakken. Kortom met de spanning tussen moeten
en willen, moeten we iets.
Het resultaat van dit denken zal het bestuur van het Platform in de vorm van een soort manifest in het
voorjaar van 2015 publiceren.

Interessante sites, literatuur, sprekers, evenementen e.d.

VMBO-congres op 20 januari: thema ‘gepersonaliseerd leren’, voor meer informatie zie de website.

VO-congres op 26 maart: thema ‘klaar voor de toekomst’.
Het Platform-TL wenst u een inspirerend en innovatief 2015 toe!

Voor vragen e.d. betreffende het Platform-TL kunt u contact opnemen met:
Bart Engbers, voorzitter Platform-TL, 06-55797190 / 030-2724010, bartengbers@live.nl
Nicolle Sommer, secretaris Platform-TL 06-14641601/0416-333220, n.sommer@walewyc.nl
Linda de Gooijer, secretariaat Platform-TL, 030-2856726 (di en do), l.degooijer@aps.nl
Kopij voor onze website Platform-TL is welkom bij: Ron Frinks, websitebeheerder,
rfrinks@zwincollege.nl

