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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.
Ledenbijeenkomst 28 september j.l.
Ons Platform-TL kijkt terug op een geslaagde ledenbijeenkomst. Iets minder leden aanwezig dan de vorige
keer, maar daar stond extra belangstelling, zoals die van onze adviseurs van de diverse bevriende
organisaties, tegenover. Dat laatste vanwege het interessante programma. In groepen werden de
gepresenteerde projecten van scholen die wegen zoeken om de betere TL-leerling doelgericht naar een
hbo-opleiding te leiden, geanimeerd besproken. Ook de presentatie van Almere on Stage bleek zeer de
moeite waard.
Dank aan het Buitenhout College, dat ons gastvrijheid bood, voor de prima verzorging. Het wordt zeer
gewaardeerd dat scholen die centraal in ons land liggen hun deuren openstellen.
Uit onze administratie blijkt dat het merendeel van onze leden meerdere ledenbijeenkomsten en conferenties
bezoekt. Een betrokkenheid die wij zeer op prijs stellen.
Conferentie 17 januari 2012
De volgende conferentie van het Platform-TL vindt plaats op 17 januari a.s. De begintijd is 14.30 uur en
’s avonds gaan we door tot 21.00 uur (inclusief een afsluitend diner).
Eerdere plannen om deze conferentie in november te houden hebben wij moeten opschuiven, omdat enkele
sprekers pas in januari beschikbaar waren. De locatie is nog niet definitief vastgelegd, maar zal centraal in
het land zijn, waarschijnlijk Bunnik of Amersfoort. In de volgende Nieuwsbrief ontvangt u meer informatie
hierover.
Het thema van de conferentie is het actieplan voor het vo, Beter presteren. Een van de sprekers die is
vastgelegd is Jos Verveen, de schrijver van het boekje Bullsh!t management, Terug naar de essentie van
organisaties. Sjoerd Slagter, voorzitter van de VO-raad, en Tessa van Dorp, projectleider vmbo op het
ministerie, zijn de andere centrale sprekers.
Gevolgen van de verscherping van de slaag-/zak-regeling in beeld.
Voor de huidige lichting examenkandidaten geldt de aanvullende eis dat het gemiddelde van de CE-cijfers
minimaal 5,5 moet zijn. Een snelle manier om te zien of dat voor uw school de laatste jaren verschil had
gemaakt is het raadplegen van het managementvenster van Vensters voor verantwoording.
Techniekmavo
Op donderdagmiddag 3 november a.s. vindt in Rhenen een landelijke informatiebijeenkomst over de
techniekmavo plaats. Het betreft de inrichting van de TL met een onderwijsprogramma waarin projecten die
samen met bedrijven zijn opgezet centraal staan. Voor verdere informatie kunt u terecht bij Carla van den
Brandt, cvdb@bdfadvies.nl, tel. 06-53302403.
Rekentoetsen
Veel scholen nemen in dit schooljaar een rekentoets af in de brugklas, zoals bijvoorbeeld de ABC-toets voor
rekenen en wiskunde zoals die is ontwikkeld door de Hogeschool Utrecht. Zij doen dit vooral om te kijken
hoe deze leerlingen op schema liggen voor het bereiken van het gewenste eindniveau straks in TL4. Van
een aantal leden vernamen wij dat ze nogal waren geschrokken van de resultaten. Het lijkt er op dat deze
toetsen landelijk lage scores opleveren. Wij zijn natuurlijk geïnteresseerd in uw ervaringen en vragen u om
deze via een mailtje naar ons secretariaat (zie hieronder) aan ons door te geven. Wij koppelen dan het
totaalbeeld zoals dat bij ons binnenkomt naar u terug.
Code opstroom TL4 naar havo 4
Als Platform-TL staan wij positief tegen de code zoals die door de VO-raad op dit moment wordt ontwikkeld.
Op 1 december vindt in de ledenvergadering van de VO-raad het laatste stukje van de besluitvorming plaats.
Misschien kunt u eventuele bestuursleden die daar hun stem gaan uitbrengen nog eens wijzen op het
belang van een regeling die onze TL-ers duidelijkheid biedt en ze beschermt tegen buitenissige eisen.
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

