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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.

Netwerken-TL
Het Platform-TL is in overleg met APS en SLO om afstemming van de activiteiten ten aanzien van de TL te
bereiken. APS en SLO hebben beide een netwerk voor TL-scholen.
Ledenbijeenkomst 27 september 2012
Donderdag 27 september aanstaande vindt ’s middags onze najaarsledenbijeenkomst plaats. Gastschool is het
Corlaer College in Nijkerk.
Thema van de middag is de aansluiting po-vo. De groep schoolleiders TL, die afgelopen jaar de leergang voor
schoolleiders TL bij CBE Academica volgde, presenteert hun visie op die aansluiting. Leo Lenssen, decaan van
de leiderschapsleergangen bij CBE, geeft een masterclass over dit thema.
Niet minder belangrijk: de wisseling van de wacht tussen oud-voorzitter Hugo van Berkum, die terugblikt op vier
jaar bouwen aan het Platform-TL, en de nieuwe voorzitter Bart Engbers, die in zijn eerste toespraak de blik op
de toekomst zal richten.
Bij de start van het nieuwe schooljaar ontvangt u een uitnodiging met het precieze programma, maar noteert u
vast de datum in uw agenda.
Groei
Mochten wij in onze vorige Nieuwsbrief zeven nieuwe leden verwelkomen, deze keer is het lijstje nog langer. De
volgende twaalf scholen hebben onze gelederen versterkt in de laatste maand:
RSG De Borgen in Leek, het Bonhoeffer College in Castricum, het Comenius College in Rotterdam, het
Develstein College in Zwijndrecht, het Don Bosco College in Volendam, het Dorenweerd College in Doorwerth,
SG Guido de Brès in Amersfoort, het Munnikenheide College in Etten-Leur, het Strabrecht College in Geldrop,
het Vlietland College in Leiden, het Wellant College in Aalsmeer, het Wellant College in Dordrecht.
Wij hopen dat ze zich thuis voelen in ons Platform-TL en dat we ze vaak mogen tegenkomen bij
ledenbijeenkomsten en conferenties.
Kenmerken van TL-leerlingen
Nicolle Sommers en Ron Frinks werken aan een artikel over kenmerken van TL-leerlingen voor het novembernummer van Bij de les, het blad van NVS-NVL, de club van decanen en leerlingbegeleiders.
Zij houden zich zeer aanbevolen voor inbreng. Misschien bent u ooit een onderzoek op dit gebied
tegengekomen of heeft u zelf ooit eens een onderzoekje gedaan. Zo ja, dan wordt een mailtje naar
rfrinks@zwincollege.nl zeer gewaardeerd.
Actieve leden gezocht: redactie website en expertisegroep
Ons Platform-TL draait voorlopig nog vrijwel geheel op vrijwilligers. Actieve leden zijn nodig om als
belangenorganisatie echt iets te betekenen. De website van het Platform-TL heeft dringend redactieleden nodig
om van de site meer te maken dan alleen een vindplaats voor informatie over de activiteiten van het PlatformTL. De opzet voor een nieuwe redactie vindt u hier: http://www.platform-tl.nl/redactie.html
Ook de Expertisegroep kan versterking gebruiken. Meer over de Expertisegroep vindt u hier:
http://www.platform-tl.nl/expertisegroep.html. Belangstellenden kunnen zich melden bij ons secretariaat.
Onderzoek naar modellen aanpak rekenen
APS brengt op verzoek van OCW de modellen in kaart die scholen hanteren om rekenen een plaats te geven.
Men zoekt scholen die willen meewerken aan een inventarisatieonderzoek. Als tegenprestatie krijgen de
deelnemers o.a. inzicht in hoe hun school zich verhoudt tot andere scholen.
Meer informatie:
http://www.aps.nl/APSsite/Onderwijssectoren/Projecten/Gecijferdheid+%28vo%29/Modellen+voor+rekenen+in+
het+vo/
Vol en succesvol: onze mei-conferentie
Onze mei-conferentie in Bunnik was rap uitverkocht, waaruit wij opmaken dat het thema goed was gekozen. Op
onze website vindt u de presentaties bij de verschillende workshops, voor zo ver ze door de makers aan ons
zijn verstrekt. Een terugblik met foto’s volgt nog.
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Ook op de website: de adviezen zoals die door de deelnemers werden aangedragen om het 'Veenendaal
College' uit de opbrengstgerichte nood te helpen. Ze getuigen van warme betrokkenheid, gerijpte wijsheid en
grote creativiteit bij de deelnemers.
Zomer
Het was ons het jaartje wel. Onderwijzend Nederland gaat weer even op zomerreces. Ook ons secretariaat is
van 23 juni t/m 16 juli met vakantie. Wij wensen u een mooie zomer en hopen dat het gemiddelde van jullie
vakantieactiviteiten ruim boven de 5,5 zal uitkomen.

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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