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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.
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.
Website
Er wordt momenteel hard gewerkt aan een uitbreiding van onze website www.platform-tl.nl.
We willen meer werk gaan maken van het melden van nieuwtjes m.b.t. de TL. Die zult u straks aantreffen op de
homepage.
Verder frissen wij ons project met de schoolprofielen op. We brengen de kenmerken van de scholen van onze
leden overzichtelijk in beeld. 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.
Nieuwe leden
Sinds 2014 verwelkomen we de Anna MAVO te Nieuwegein; OSG Winkler Prins te Veendam; Over Betuwe
College te Bemmel/Elst; CS Vincent van Gogh locatie Salland te Essen; Fioretti College te Veghel en
Zuyderzee College te Lemmer als nieuw lid.
Secretaris
Door omstandigheden is binnen het bestuur de rol van secretaris weer even door Ron Frinks overgenomen. Hij
vervulde die rol al in de eerste jaren van ons bestaan. In de loop van komend schooljaar zal Nicolle Sommers
het secretariaat weer oppakken.
TL op weg
Het bestuur van ons Platform heeft zich ten doel gesteld de leden te activeren en daartoe vier 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. Per project is
€ 10.000 gereserveerd in onze begroting.
De thema’s waar wij aan denken zijn:
- elk talent krijgt kans;
- de verbinding vo-mbo-hbo;
- school als leefgemeenschap;
- professionalisering van schoolleiders.
Informatie over ‘TL op weg’ vindt u op onze website.
Vacature
Het bestuur van het Platform-TL zoekt per volgend schooljaar een bestuursondersteuner voor 0,2 fte.
Informatie over de vacature vindt u op onze website.
TL-conferentie 5 juni 2014
Hoewel de officiële evaluatie nog moet worden voltooid kijkt het Platform-TL met tevredenheid terug op de
goedbezochte conferentie van 5 juni jl. Het thema ‘omgaan met verschillen’ blijkt een onderwerp dat op veel
scholen speelt. Deelnemers die nog eens terug willen kijken of leden die helaas de conferentie hebben moeten
missen kunnen op onze website de presentaties e.d. vinden.
M-tech
Het M-tech programma biedt TL-scholen die binnen hun school zelf geen technisch beroepsgericht onderwijs
aanbieden een bescheiden subsidie als zij deelnemen in netwerken om de doorstroom van leerlingen naar
technische vervolgopleidingen te bevorderen. Zie hier voor meer informatie.

Interessante sites, literatuur, sprekers, evenementen
- Making Shift Happen congres op 7 oktober 2014 van CBE. Met als thema: We create our future. Het
congres wil de grenzen van ons huidige onderwijs verkennen. Leden van Platform-TL krijgen € 50 korting.
Aanmelden kan bij l.kamsteeg@cbe-group.com. Hier vindt u meer informatie.
- Cross Roads, leergang voor het nieuwe vmbo. Start in september 2014. Uitvoering door CBE Academica.
Leden van Platform-TL krijgen € 469 korting. Aanmelden kan bij l.kamsteeg@cbe-group.com. Zie hier voor
meer informatie.
- Buitenlandse studiereis voor teamleiders naar Aachen/Alsdorf (Du) en Eupen (B) van 22 t/m 24 oktober
2014 door APS. Thema ‘passend leren’ en ‘omgaan met verschillen’. Zie hier voor meer informatie een
aanmelden.
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

