Nieuwsbrief Platform-TL

nr. 17 september 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 bestuur van het Platform-TL vergadert vrijdag 9 september weer in volle sterkte, samen met de
adviseurs en vervolgens ook samen met de leden van de expertisegroep. Daarmee is ook voor het PlatformTL het schooljaar weer helemaal begonnen.
Onze activiteiten kunt u o.a. volgen via de website: www.platform-TL.nl waar u ook onze agenda vindt, met
bijvoorbeeld daar de aankondiging van onze volgende ledenbijeenkomst.
Ledenbijeenkomst woensdagmiddag 28 september
Een aantal scholen ervaart dat de doorstroom van goede TL-leerlingen via havo en mbo naar het hbo niet
optimaal is en onderzoeken daarom alternatieven.
Bent u als school ook op zoek naar nieuwe mogelijkheden die ervoor zorgen dat uw leerlingen uitgedaagd
en goed voorbereid worden om deze stap te kunnen maken?
Kom dan naar de ledenvergadering van 28 september. Tijdens deze bijeenkomst zullen het Kennemer
College en de Purmerendse Scholengemeenschap (PSG) i.s.m. CBE een presentatie geven over de
ontwikkelingen van een THBO-route.
Natuurlijk zijn wij ook benieuwd of er nog meer scholen bezig zijn om initiatieven in deze richting te
ontwikkelen.
Ons Platform-TL is voor deze ledenbijeenkomst te gast bij het Buitenhout College in Almere. Vanaf 12.45
uur zijn wij daar welkom.
Zeer binnenkort ontvangen de scholen die lid zijn van het Platform-TL de uitnodigingsbrief voor de
ledenbijeenkomst met verdere details en de wijze waarop aangemeld kan worden. Mocht u deze post
missen, kijkt u dan op onze website.
Code opstroom TL4 naar havo 4
Tijdens de ledenbijeenkomst hopen wij u ook bij te praten over de ontwikkeling van de code die de VO-raad
opstelt voor de vo-scholen voor de opstroom van leerlingen uit TL naar havo 4, waarover afgelopen jaar
zoveel te doen is geweest in de pers en in de politiek. Tijdens de vorige ledenbijeenkomst is uitgebreid
aandacht besteed aan de nota 'Scholen aan zet' die de VO-raad hierover heeft opgesteld. Bij het vervolg is
ook ons Platform-TL betrokken. Het Platform-TL is vertegenwoordigd geweest in de regiegroep waarin
vanuit verschillende belangengroepen aan het concept voor de code is gewerkt en diverse leden van ons
Platform hebben zich ook laten horen op de inspraakbijeenkomsten (verdiepingssessies) in juni. Op dit
moment vindt de verdere besluitvorming binnen de VO-raad plaats. Als goed Platform-lid wilt u straks niet
compleet verrast zijn als de code wordt gepubliceerd. In Almere kunt u een beetje de vinger aan de pols
houden.
Congres SBO geannuleerd
Het Congres van het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) dat gepland stond op 27 september
aanstaande zal helaas niet doorgaan, omdat er niet genoeg aanmeldingen waren binnengekomen. 'Helaas'
omdat er niet heel veel congressen e.d. zijn waar expliciet aandacht wordt gewijd aan de Theoretische
Leerweg. Het thema voor dit congres was de aansluiting vmbo-mbo, wat op zich niet een exclusief
onderwerp is, maar er was specifieke aandacht voor de problematiek van de opstroom naar havo ingeruimd,
o.a. met een inleiding door de secretaris van ons bestuur. Ons Platform blijft van plan dit soort initiatieven
met onze deelname te steunen, zodat we de TL duidelijk op de onderwijsagenda krijgen.
Ledenbestand Platform-TL
Gelukkig breidt onze club zich nog steeds uit: als laatste nieuwe lid verwelkomen wij het Scheldemond
College uit Vlissingen.
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

