Nieuwsbrief Platform-TL

nr. 23 december 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 vond ’s middags onze ledenbijeenkomst plaats bij het Corlaer College in Nijkerk. Er
werd afscheid genomen van onze voorzitter, Hugo van Berkum en daarna werd het thema aansluiting PO/VO
besproken. De gastheer van het Corlaer College, G. Schoon, gaf een aantal voorbeelden van de samenwerking
tussen zijn school en de basisscholen in zijn regio. Daarna gaf Leo Lenssen uitgebreid informatie over de
aansluiting PO/VO.
Conferentie 24 januari 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, denk aan doorlopende leerlijnen
wat betreft taal, rekenen en Engels, de warme overdracht, en vooral de differentiatie die in klassen wordt
toegepast, waar wij in de (G)TL veel van kunnen leren. Via de mail hebben onze leden een uitnodiging voor
deze middag/avond gekregen. Wilt u ook deelnemen, zie http://www.platform-tl.nl/confjan2013.html
Toezichtkader 2013
Op de site van de inspectie van onderwijs kunt u het nieuwe toezichtkader 2013 vinden. In dit toezichtkader
kunt u zien welke nieuwe indicatoren van belang zijn voor de inspectie.
We zien dat er met name extra indicatoren zijn op het gebied van talentontwikkeling bij leerlingen, omgaan met
verschillen en didactisch handelen van docenten. Daarnaast zijn er aparte indicatoren voor schoolleiding en
bestuur geformuleerd. Wij zijn benieuwd hoe onze leden met deze indicatoren aan de slag gaan.
Als in 2013 de nieuwe website van start gaat, zal er een mogelijkheid zijn om in een forum hierover van
gedachten te wisselen
Rekenvaardigheid
Een van de zorgen voor het komende schooljaar zijn de toetsen rekenvaardigheid. Veel scholen zijn bezig om
hun leerlingen te brengen naar niveau 2F. Voor veel leerlingen is dit nog een flinke klus.
Op de conferentie van 24 januari kunt u in een werksessie of tijdens het diner in contact komen met collegascholen en ervaren op welke manier zij rekenvaardigheid aanbieden op hun school.
Expertiseleden gezocht
Een aantal jaren heeft het bestuur een aantal keren per jaar overleg met hun expertiseleden. Dit zijn leden van
het Platform die vanuit hun eigen expertise meepraten over actuele zaken m.b.t. tot de (G)TL.
De expertiseleden worden een aantal keer per jaar uitgenodigd bij de bestuursvergaderingen van het Platform.
De input die zij geven ondersteunt het Platform in de activiteiten die zij onderneemt. Op 7 december wordt het
koersplan 2013-2017 van het Platform met hen besproken.
Het Platform is nog op zoek naar enkele leden die zich willen aanmelden als expertiselid. Heeft u hier
belangstelling voor? Dan kunt u zich aanmelden bij Bart Engbers, voorzitter van het Platform
(bartengbers@live.nl).
Interessante sites, literatuur, sprekers
Lopende het schooljaar kom je als leidinggevende van de (G)TL vaak interessante sites of literatuur tegen over
het onderwijs en leiderschap. Als je een scholingsbijeenkomst organiseert, richt je je tot je collega’s om
interessante gastsprekers te kunnen uitnodigen. Het Platform kan straks met de vernieuwde website een
vindplaats of brengplaats zijn voor dit soort zaken. In 2013 willen we starten met zo’n rubriek. Maar als
opwarmertje, nu alvast wat aardige voorbeelden:
- Onderwijsfilosofie: Youtube: zoek op Toshiro Kanamori
- www.rekenbeter.nl (een site waarbij je 1 maand lang elke dag sommetjes krijgt toegestuurd)
- www.beterspellen.nl (een site waarbij je elke dag een klein testje kunt maken)
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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