Nieuwsbrief Platform-TL

nr. 30 - september 2014

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.
Volg ons
Op de homepage van onze website vindt u steeds de laatste tweet die wij de wereld in hebben gezonden.
Als u al onze tweets wilt zien dan hoeft u alleen maar op het groene balkje boven de tweet te klikken.
Nog handiger is ons te volgen, maar dan moet u natuurlijk zelf ook een twitter-account hebben.
Oproep
Het Platform-TL komt graag in contact met scholen die bezig zijn op basis van de nieuwe
beroepsgerichte programma’s keuzedelen te ontwikkelen voor de GL. Wij willen scholen bij elkaar
brengen die elkaar op dit gebied kunnen steunen. Meldt u zich bij ons secretariaat (zie hieronder).
Website
Binnenkort leggen wij de laatste hand aan de schoolprofielen: de kenmerken van de scholen van onze
leden overzichtelijk in beeld gebracht. Doel is de leden in staat te stellen bij elkaar rond te neuzen om
geïnspireerd te worden en de mogelijkheid te rade te gaan bij collega’s die met dezelfde zaken bezig zijn
als zij. Deze pagina’s zullen alleen toegankelijk zijn voor onze leden. Daartoe krijgt elk lid een
persoonlijke account die a) in staat stelt het eigen profiel bij te houden en b) de profielen van de anderen
te zien. Zodra de techniek klaar is ontvangen de leden een mail met wachtwoord en uitleg.
Nieuwe leden
Wij verwelkomen het Over-Y College te Amsterdam als nieuw lid.
Ledenbijeenkomst op vrijdag 3 oktober over TL op weg
Het bestuur van ons Platform heeft besloten om een aantal projecten te starten waarbij groepen leden
samen aan de slag gaan met een thema om hun scholen verder te ontwikkelen. Het Platform-TL stelt de
groep leden een budget ter beschikking om het project te realiseren. Informatie over ‘TL op weg’ vindt u
op onze website bij Activiteiten. Tijdens de ledenbijeenkomst gaan wij over de mogelijkheden die deze
subsidie biedt met u in gesprek. De uitnodiging met agenda ontvangen leden deze week.
LOB
Binnen het onderwijs is LOB een belangrijk onderwerp, zeker voor de TL. Discussies als: is de TL
beroeps(voorbereidend) of beroepsoriënterend onderwijs? Op allerlei manieren wordt vorm gegeven aan
de TL. De worsteling zal blijven zolang scholen worden afgerekend op de resultaten van de examens en
doorstroom en LOB een activiteit in de marge blijft. Het Platform zal zich de komende maanden actief
bezighouden met dit onderwerp. Leden die over dit onderwerp willen meepraten met ons, worden
uitgenodigd zich aan te melden bij het secretariaat.
Vacature
Het bestuur van het Platform-TL zoekt voor dit schooljaar een bestuursondersteuner voor 0,2 fte.
Informatie over de vacature vindt u op onze website onder het kopje Over ons. U kunt zich aanmelden tot
en met 30 september.
Interessante sites, literatuur, sprekers, evenementen e.d.

Lead & Learn. School aan Zet biedt een tweede tranche aan van Lead & Learn, een intervisietraject
voor middenmanagers in het VO. Bedoeld dus voor unitdirecteuren, locatiedirecteuren, teamleiders
e.d. Zij krijgen naast intervisie ook coachingsgesprekken. Alleen de reiskosten e.d. zijn voor rekening
van de school. Aanmelden kan tot 17 oktober. Zie hier voor meer informatie, aanmelden en contact.

Digitale doorstroomatlas. Uw instroom in GL stijgt, die van basisberoeps op uw school daalt. Stemt
dat overeen met het landelijk beeld? Het antwoord vindt u eenvoudig via de digitale doorstrooma tlas.
Hoe hoog is het percentage leerlingen die een jaar langer over de bovenbouw doen? (In TL14%, in
BK opvallend genoeg 70%.) Zie voor meer informatie de website van Ministerie van OCW.

Leraar én bestuurder: schakelen tussen twee werelden. Unieke training voor vrijwillige bestuurders
in een onderwijsstichting/vereniging. Het traject bestaat uit vier dagdelen; start op 3 december 2014.
Voor meer informatie en aanmelden zie de APS agenda.



Netwerk Talentontwikkeling in het vmbo. Informatie op SLO website. Kick-off op 23 september
aanmelden of meer informatie bij r.vanuffelen@slo.nl.

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

