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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.

Mei-conferentie: Inspireren en motiveren
Uw school heeft onlangs informatie gekregen over de conferentie die het Platform-TL samen met SLO
en APS organiseert op donderdag 26 mei a.s. Als locatie hebben wij gekozen voor hotel Postiljon in
Bunnik, een locatie die getuige de evaluatieformulieren van vorig jaar goed beviel.
Heeft de informatie u niet bereikt of wilt u anderen doorverwijzen: de programma-informatie en het
inschrijfformulier vindt u op onze website (http://www.platform-tl.nl/pagina38.html).

Ledenbijeenkomst van 17 maart
Tijdens de ledenbijeenkomst van 17 maart hebben de circa 30 aanwezigen zich gebogen over de
doorstroom van TL-4 naar havo-4 en met name de drempels die daarbij worden opgeworpen. Hélène
van Oosterom lichtte de notitie 'De sector aan zet' van de VO-raad toe en na twee inleidingen vanuit
de praktijk werd er geanimeerd gediscussieerd over de voorstellen zoals de VO-raad die nu heeft
liggen voor een inkadering van die drempels. Binnen de gelederen van het Platform-TL bleek minder
enthousiasme voor een landelijke regeling. De reactie van het Platform-TL op 'De sector aan zet' vindt
u op onze website (http://www.platform-tl.nl/pagina37.html).

Koersplan
Wilt u zich verdiepen in waar het bestuur van uw Platform-TL zich op de achtergrond mee bezighoudt
(niet alles komt aan de orde in deze Nieuwsbrief), dan vindt u de grote lijnen in het Koersplan 20102013 dat gepubliceerd staat op onze website (http://www.platform-tl.nl/pagina2.html): een stukje
geschiedenis, de ambities en de partijen waarmee wij samenwerken.

Expertisegroep
Het Platform is nu officieel van start gegaan met de inzet van een expertisegroep: een groep actieve
leden die het Platform-werk op allerlei manieren ondersteunt. Freek den Brok, Huibert de Jonge, Hans
Nanninga, Theo Schopmeijer, Nicolle Sommer en Aad de Vries vormen op dit moment deze
expertisegroep. Meer informatie vindt u op onze website (http://www.platform-tl.nl/pagina40.html).

TL-scholen in beeld gebracht
Het Platform-TL heeft een begin gemaakt met het bezoeken van de scholen van onze leden. Doel is
natuurlijk dat wij de TL-scholen binnen onze club leren kennen en daarbij ook ons beeld van wat er
zoal in de TL aan ontwikkelingen plaatsvindt kunnen bijstellen, maar wij hopen ook te komen tot een
overzicht van TL-scholen, te beginnen bij onze eigen leden, dat toegankelijk is voor leden die op zoek
zijn naar een school met ervaring op een bepaald terrein.
Daartoe is een format ontwikkeld dat moet leiden tot een vlotte presentatie van de bezochte scholen
via onze website. De bezoeken worden gedaan door bestuursleden en leden van de expertisegroep.
Voor de organisatie hebben wij Marlous Maarleveld van BMC ingehuurd.

Post voor leden Platform-TL
Komende week ontvangt u op school een informatiepakket van het Platform-TL dat o.a. bestaat uit het
jaarverslag + financiële stukken en een aantal exemplaren van onze nieuwe informatiefolder. Dat
laatste in de hoop dat u collega’s tegenkomt die u wilt interesseren voor onze club, want als we echt
onze stempel willen zetten dan is groei van het aantal leden nog echt noodzakelijk.

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
Kopij voor onze website Platform-TL is welkom bij:
 Ron Frinks, websitebeheerder, rfrinks@zwincollege.nl

