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Beste TL-er,
Deze nieuwsbrief en relevante informatie is via de site van het Platform-TL te raadplegen. Wij zenden dit
mailbericht aan alle leden, deelnemers aan onze conferenties, ledenbijeenkomsten en aan
belangstellenden. Voorlopig verschijnt de Nieuwsbrief-TL slechts op het moment, dat wij u echt iets te
melden hebben over onze activiteiten.

Conferentie
De conferentie die wij ons hadden voorgenomen te organiseren samen met de VO-raad en SPV in
januari komt helaas te vervallen. Het bestuur heeft daartoe besloten, omdat de vorderingen in de
organisatie van deze activiteit te traag verliepen om te kunnen rekenen op een kwalitatief hoogstaande
activiteit. Wij richten onze aandacht nu liever op de conferentie die wij op 26 mei organiseren samen met
SLO en APS.
Deze ervaring heeft het bestuur er ook toe gebracht in het activiteitenplan van het Platform-TL voorlopig
uit te gaan van één grote conferentie per jaar naast de twee ledenvergaderingen, waarbij wij ons wel
voornemen aan de ledenvergadering ook steeds een actuele inhoudelijke bijdrage te koppelen, zoals dat
bijvoorbeeld bij de laatste ledenvergadering goed is gelukt met de bijdrage over rekenen en taal.

Expertisegroep
Het bestuur heeft in december vergaderd met een aantal actieve leden, waaronder de voorzitters van de
vier werkgroepen die in september op onze ledenvergadering hun producten presenteerden. In dat
overleg is besloten rond het bestuur van het Platform-TL een expertisegroep te organiseren van actieve
leden die beschikbaar zijn om snel feedback te geven aan het bestuur over actuele onderwerpen, die zich
in onderwerpen willen verdiepen om de andere leden daarmee van dienst te zijn en die deelnemen aan
door het Platform-TL georganiseerde schoolbezoeken aan TL-scholen. Doel van die schoolbezoeken is
het in beeld brengen welke ontwikkelingen op de diverse scholen in en buiten ons Platform plaatsvinden.
Heeft u belangstelling om ook lid te worden van deze expertisegroep dan kunt u zich voor informatie
wenden tot de secretaris van het Platform-TL, Ron Frinks, via het mailadres van ons secretariaat.
Vermeldt u daarbij uw werk- en privé-telefoonnummer en eventueel een of meer geschikte tijdstippen om
te worden gebeld.

Vroeg of laat
Het Platform-TL publiceert binnenkort op onze website een reactie op het advies dat de Onderwijsraad dit
voorjaar aan OCW aanbood onder de titel Vroeg of laat. In dat advies werd ingegaan op de vraag of ons
Nederlands onderwijssysteem te vroeg selecteert waardoor het potentiële talent niet wordt benut.

Bestuur
Marc Boelsma (penningmeester) zal, vanwege drukke werkzaamheden, ons bestuur per komend
kalenderjaar verlaten. Wilma van Noort wordt dan de nieuwe penningmeester. Voor de aanvulling van het
bestuur, die door het vertrek van Marc nodig is, is het bestuur in gesprek met enkele gegadigden.

Nationaal VMBO Congres
Op 9 februari 2011 is het Platform-TL weer vertegenwoordigd op het Nationaal VMBO congres, dat dit
keer wordt gehouden in Nieuwegein (NBC). 9 februari is de dag die gewijd is aan de theoretische
leerweg. Het congres in zijn geheel vindt plaats van maandag 7 t/m woensdag 9 februari. Vanuit ons
Platform zullen wij aandacht besteden aan het actuele onderwerp van de bedrempelde doorstroom vanuit
TL4 naar Havo 4.
Als lid van het Platform-TL krijgt u € 200,- korting als u bij aanmelding de kortingscode TL200 gebruikt.
Voor informatie over het programma e.d. kunt u gebruikmaken van onderstaande link (CTRL+klik op de
afbeelding):

U vindt de link en een folder over het congres zeer binnenkort ook op onze website.

Contact
Voor vragen e.d. betreffende het Platform-TL kunt u contact opnemen met:
 Hugo van Berkum, voorzitter Platform-TL, 073-5991039 / 06-50648271, nhvanberkum@planet.nl
 Ron Frinks, secretaris Platform-TL, 0117-451412, rfrinks@zwincollege.nl
 Linda de Gooijer, secretariaat Platform-TL, 030-2856726, l.degooijer@aps.nl

