Nieuwsbrief Platform-TL

nr. 16 juni 2011

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.

Het Platform-TL kijkt tevreden terug op de mei-conferentie 'Inspireren en motiveren'
Een goed bezochte conferentie die goed liep, informatief en plezierig was, zo kijken wij terug op de
conferentie die wij samen met SLO en APS organiseerden. Wie nog wat wil nagenieten kan terecht op onze
website, waar een deel van de presentaties te vinden zijn en binnenkort ook wat foto’s.

Ledenbijeenkomst: woensdag 28 september 2011
Wilt u de datum van de ledenbijeenkomst alvast in uw agenda noteren.
Locatie: Buitenhout College, Almere.
Tijd: 12.30 tot 16.30 uur.
Thema: de aansluiting vmbo-mbo.
Na de zomervakantie ontvangt u onder andere via de volgende Nieuwsbrief meer informatie over het
programma.

Congres aansluiting vmbo-mbo
Het Platform-TL zal op het congres, dat het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid op dinsdag 27
september a.s. in Doorn organiseert vertegenwoordigd zijn in de persoon van onze secretaris, Ron Frinks,
die zal spreken over de aansluiting TL-havo. Voor informatie zie www.sbo.nl/aansluitingvmbombo.

CompetentCity: maandag 3 oktober
Ook voor uw agenda: op maandag 3 oktober 2011 vindt in Ede voor de vijfde keer CompetentCity plaats:
een programma over de vernieuwing van het mbo. Met sprekers uit bedrijfsleven, wetenschap en
onderwijswereld en aandacht voor best practices. Wilt u collega’s van het mbo in deze sfeer ontmoeten dan
vindt u verdere informatie op www.competentcity.nl.

Nieuw bestuurslid
Op 9 september zal Nicolle Sommer, sectordirecteur mavo bij het Mill-Hillcollege te Goirle, deel uit maken
van het bestuur. In de eerste Nieuwsbrief na de vakantie zal zij nader worden voorgesteld.
Er waren in totaal vijf sollicitanten.

Nieuw lid Expertisegroep
In Nieuwsbrief nr.14, 28 april 2011 zijn de leden van onze Expertisegroep vermeld. Ook op onze website
vindt u daarover informatie. Nieuw lid van deze groep is de heer Simon van Groningen, afdelingsleider vmbo
bij het Ichthus College te Veenendaal.

TL-scholen in beeld gebracht
Eerder berichtten we in Nieuwsbrief nr.14, 28 april 2011 over het project 'Schoolprofielen'. Alle bestuurs- en
Expertisegroepsleden hebben nu per persoon enkele scholen 'geadopteerd' en maken de komende tijd een
afspraak voor een bezoek. Daarmee wordt ¾ van onze leden bezocht. Naast publicatie op onze website
t.z.t. is er een voornemen om enkele scholen te portretteren in het boekje 'TL-Thema, nr.2' dat in het najaar
zal uitkomen. Uiteraard in overleg met de scholen. We houden u op de hoogte.

Het Platform-TL wenst alle leden een plezierige en vruchtbare zomervakantie die straks weer nieuwe
energie geeft om de TL tot het excellente niveau te brengen waar ons logo naar verwijst.
Ons secretariaat is tot 18 juli met vakantie. De bereikbaarheid van de verschillende bestuursleden hangt af
van de vakantiespreiding die voor u welbekend is.
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

