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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.
De Nieuwsbrief-TL verschijnt op het moment dat wij u echt iets te melden hebben over onze activiteiten.
Leergang schoolleiders TL
De leergang schoolleiders TL van CBE Academica is in januari van start gegaan. De leergang is in
samenwerking met het Platform-TL opgezet. Leden van het Platform-TL ontvangen een korting van 10%. De
hoofdthema’s die aan de orde komen zijn: leiderschap; de school in de omgeving: imago en communicatie;
verandermanagement en kwaliteitsontwikkeling; bedrijfsvoering. Over een volgende ronde zullen wij u weer
informeren.
Masterclass 17 januari 2012
De masterclass die wij organiseerden op 17 januari in het Leerhotel in Amersfoort trok zo’n 120 deelnemers.
Daarmee bleek het thema (het actieplan Beter presteren) een schot in de roos. Sjoerd Slagter (VO-raad) was
een van de inleiders. Hij complimenteerde het Platform-TL met het zeer actuele thema dat was gekozen: de inkt
van het bestuursakkoord was nog nauwelijks gedroogd. De beide andere inleiders waren Henk den Boer van de
Inspectie en Hansje Amelink van het Ministerie.
De reacties en vragen die uit de besprekingen van de stellingen van de inleiders kwamen zijn beantwoord door
de inleiders en hun medewerkers, deze zullen naar alle deelnemers gemaild worden. Daarbij is enige vertraging
opgetreden, omdat voor enkele vragen blijkbaar wat meer tijd nodig was. Dat zijn dus de betere vragen, denken
wij dan. Uiteraard zal ook via onze website aandacht aan deze antwoorden worden gegeven.
Ondertussen kijkt het Platform-TL terug op een geslaagde bijeenkomst waar door de aanwezigen geanimeerd
van gedachten werd gewisseld over de door de inleiders aangedragen stellingen.
Ledenbijeenkomst 21 maart 2012
De ledenbijeenkomst van 21 maart a.s. zal plaatsvinden bij BMC in Amersfoort: de locatie waar in 2009 onze
eerste ledenbijeenkomst plaatsvond. Het programma op deze woensdagmiddag ligt in het verlengde van de
bovengenoemde masterclass. Centraal staan twee aspecten van Beter presteren: het begrip 'opbrengstgericht
werken' en het toezichtskader van de Inspectie.
Daarnaast natuurlijk aandacht voor verenigingszaken als de financiële verantwoording.
Leden van het Platform-TL ontvangejn apart een uitnodiging per mail.
Wij zijn heel blij met de gastvrijheid van BMC. Toch is het ook aardig om een ledenbijeenkomst op een van de
lid-scholen te houden. Ligt uw school centraal en voelt u er wel voor eens als gastvrouw/heer op te treden dan
kunt u via ons secretariaat contact met ons opnemen. Zeker als er ook vanuit de school een ontwikkeling in de
TL kan worden gepresenteerd.
Conferentie Platform-TL 31 mei 2012
Op 17 januari stond het 'wat' van Beter presteren centraal; in onze mei-conferentie zal het 'hoe' onder de
aandacht komen. U kunt vast de datum noteren in uw agenda: donderdag 31 mei. Als locatie is weer gekozen
voor Bunnik, o.a. vanwege de centrale ligging. Het Platform-TL organiseert deze conferentie samen met APS
en SLO.
VSV
De scholen zijn onlangs door OCW geïnformeerd over de nieuwe VSV-aanpak 2012-2015. De normen waarop
scholen worden afgerekend worden voortaan uitgedrukt in een percentage van het aantal leerlingen. Een vmboschool mag meer vroegtijdig schoolverlaters hebben (4%) dan de onderbouw (1%) of de bovenbouw havo/vwo
(0,5%). Dat laatste toch zeer beperkte percentage zou wel eens een belemmering kunnen vormen als het gaat
om de bereidheid van havo-scholen om opstromers vanuit TL4 toe te laten. Juist nu de code bijna klaar is die
tot een ruimhartiger opstelling van havo-scholen moet leiden lijkt dit een vreemd signaal. De percentages zijn
echter nog niet definitief.
Vacature voorzitter Platform-TL
Eind vorig jaar ontvingen alle leden van het Platform-TL per mail een brief waarin kandidaten werden
opgeroepen voor de functie van voorzitter van het Platform-TL. Hugo van Berkum heeft het voornemen geuit
om per 1 april a.s. na vier jaar zijn activiteiten als voorzitter stop te zetten en over te dragen aan een geschikte
opvolger, die hopelijk tijdig zal worden gevonden.
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TL-Thema’s 2: Twaalf Leden Tonen hun Leiderschap
Tijdens de masterclass van 17 januari werd het tweede deel van onze publicatiereeks over de TL
gepresenteerd. Het boekje toont twaalf scholen uit ons ledenbestand die laten zien dat de TL niet stilstaat. De
leden hebben per school twee boekjes ontvangen. Extra boekjes kunnen voor € 5,- per stuk worden besteld bij
ons secretariaat.
Nieuw lid
Als nieuw lid verwelkomen wij CSG Jan Arentsz uit Alkmaar.

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
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