Nieuwsbrief Platform-TL

nr. 22 september 2012

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 in de maanden september, december, maart en juni.

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.
Leden hebben inmiddels (op 10 september) de uitnodiging over de mail ontvangen. Mocht u die hebben gemist,
dan vindt u alle informatie ook op onze website, via de activiteitenkalender daar (of direct via het 'tegeltje' op de
homepage). Een kleine wijziging in het programma betreft de masterclass van Leo Lenssen over de aansluiting
PO-VO, die wat langer zal duren ten koste van de bijdrage door cursisten van de leergang schoolleiders TL.
U heeft nog tot 20 september de gelegenheid u aan te melden.
Onze januari-conferentie 2013
Als thema voor onze conferentie op 24 januari is gekozen: de aansluiting PO–VO (in het bijzonder de TL
uiteraard). Het is een thema waarvan het belang steeds meer wordt ingezien.
Meer informatie hopen wij u via de volgende Nieuwsbrief te kunnen geven.
TL-Thema’s: deel 3 in aantocht
In navolging van eerder publicaties van TL-thema’s verschijnt op het eind van dit kalenderjaar een nieuwe
publicatie van het Platform-TL.
Onderwerp van dit boekje is het vooronderzoek van APS naar de doorstroom van TL-leerlingen naar het MBO.
Zoals u weet zijn de ervaringen van onze TL-leerlingen vaak zeer verschillend. APS heeft een vragenlijst
gemaakt die u kunt gebruiken voor oud-leerlingen die doorgestroomd zijn naar het MBO. De vragenlijst is
gebruikt bij gesprekken van 45 MBO-leerlingen die van een TL-opleiding kwamen.
In de publicatie vindt u de vragenlijst én de resultaten van de interviews die zijn gehouden.
De groei gaat door!
Ook in de vakantieperiode is de groei van ons Platform-TL doorgegaan. Wij verwelkomen als nieuwe leden het
Karel de Grote College uit Nijmegen en OSG De Meergronden uit Almere.
Wij hopen dat ook zij zich thuis zullen voelen in ons Platform-TL en dat we ze vaak mogen tegenkomen bij
ledenbijeenkomsten en conferenties.
Wisseling van bestuursleden
Per 1 oktober 2012 treden twee leden van het dagelijks bestuur af. Hugo van Berkum stopt met zijn functie als
voorzitter. Hugo is de drijvende kracht geweest in de oprichting van het Platform-TL. Vier jaar lang heeft hij zich
volledig ingezet om de TL-scholen op de kaart te zetten. De functie van voorzitter wordt overgenomen door dhr.
Bart Engers. Onze secretaris van het bestuur, Ron Frinks legt na ruim drie jaar zijn functie als secretaris neer.
Hij blijft actief binnen het bestuur met het verzorgen van de website en de publicatie van de TL-delen. De functie
van secretaris wordt overgenomen door Nicolle Sommer. De bestuurswisseling staat op de agenda van de
september ledenbijeenkomst.
Website
Sinds de start drie jaar geleden werken wij voortdurend aan de vernieuwing en liever nog: verbetering van onze
website. Binnenkort ontvangt u een mail met daarin een wachtwoord om het besloten deel van de website te
ontsluiten. U treft daarin intern gerichte stukken als ons Koersplan. Ook vindt u in het besloten gedeelte de
profielen die wij van onze lid-scholen hebben opgesteld.
Nog dit kalenderjaar hopen wij ook een belangrijke stap te zetten naar de professionalisering van de website.
Die zal merkbaar zijn in een meer gelikt uiterlijk, maar hopelijk nog meer in een zinvolle inhoud. In dat verband
herhalen we nog even de oproep voor redactieleden uit onze vorige Nieuwsbrief. De opzet voor de nieuwe
redactie vindt u hier: http://www.platform-tl.nl/redactie.html
Verschijnen van de Nieuwsbrief
Met ingang van dit schooljaar verschijnt de Nieuwsbrief van het Platform-TL vier maal per jaar, te weten: in
september-december-maart en juni.
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Voor vragen e.d. betreffende het Platform-TL kunt u contact opnemen met:
Bart Engbers, voorzitter Platform-TL, 06-55797190 / 030-2724010, bartengbers@live.nl
Nicolle Sommer, secretaris Platform-TL, nsommer@mill-hillcollege.nl
Linda de Gooijer, secretariaat Platform-TL, 030-2856726 (di en do), l.degooijer@aps.nl
Kopij voor onze website Platform-TL is welkom bij:
Ron Frinks, websitebeheerder, rfrinks@zwincollege.nl
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