Nieuwsbrief Platform-TL

nr. 25 juni 2013

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.
Conferentie 6 juni 2013
Op 6 juni jongstleden vond in Bunnik de goed bezochte conferentie plaats in samenwerking met APS en SLO.
Het thema was “de vele gezichten van de (G)TL”. Twee scholen presenteerden zich: Het Blariacumcollege uit
Venlo, het vmbo-t/g kreeg het predikaat excellent en het Karel de Grote College uit Nijmegen, een vrije school
die bekend staat om zijn goede resultaten en unieke werkwijze.
Erna volgde een plenair programma waarin twee inleiders, dhr. J. Nieuwenhuizen en dhr. K van der Vloed
vertegenwoordigers van het mbo en havo, een opening verzorgden door het stellen van vragen over de
doorlopende leerlijnen naar het mbo en havo. Na de lunch vonden er verschillende workshops plaats.
Op de site van het Platform-TL kunt u een overzicht vinden van de workshops met enkele
powerpointpresentaties.
De beroepsgerichte programma’s op de GL
Veel scholen buigen zich inmiddels over de vernieuwing van de beroepsgerichte programma’s. Dit schooljaar
worden hierover deelnemersbijeenkomsten georganiseerd door het SLO. Een aantal scholen die lid is van het
Platform-TL doet mee als pilotschool voor de beroepsgerichte leerwegen.
In de eerste week van oktober zal de deelnemersbijeenkomst in het teken staan van de Gemengde Leerweg.
Houd uw mail in de gaten, zodat u zich tijdig hiervoor kunt aanmelden.
Rekenvaardigheid
Inmiddels zijn de rekentoetsen in het land afgenomen. De resultaten waren landelijk zeer tegenvallend.
Misschien ook op uw (G)TL. Bij een peiling onder bestuursleden bleek het percentage leerlingen die de toets
behaald hadden erg zorgwekkend. Het bestuur heeft zich verbaasd over het feit dat leerlingen met een score
van 5,0 de toets voldoende hadden afgesloten. Het Platform-TL zal zich in de komende tijd gaan bezighouden
met de ontwikkeling van de rekentoetsen en met name de implementatie van rekenvaardigheid op de (G)TL.
Op de website kunt u als lid uw ervaringen, meningen of wellicht wel een succesvolle aanpak van
rekenvaardigheid op uw school met andere leden delen.
Regiobijeenkomsten Platform-TL, APS en SLO
Afgelopen schooljaar heeft het Platform-TL in samenwerking met het SLO en APS een aantal
regiobijeenkomsten georganiseerd. Wij zijn tevreden over de opkomst van onze leden, die wilden fungeren als
critical friend naar een collegaschool. Veel mensen hebben ook ideeën opgedaan over de aanpak van een
aantal zaken op de (G)TL. Komend schooljaar zullen we doorgaan met de regiobijeenkomsten. In de maanden
april en mei van 2014 zullen deze bijeenkomsten gaan plaatsvinden. U krijgt hierover tijdig bericht.
De vernieuwde website
Op 1 augustus gaat de nieuwe website de lucht in. Op dit moment worden de laatste documenten van de oude
site overgeplaatst. Het kan zijn dat u als lid van het platform voor bepaalde zaken kunt inloggen.
In het nieuwe schooljaar ontvangt u van ons een nieuwe inlogcode.
Interessante sites, literatuur, sprekers
- 'Jongens zijn 't. Van Pietje Bell tot probleemgeval': een zojuist verschenen boek over
jongens(gedrag) in het onderwijs. Jongens hebben het moeilijk: ze halen lagere cijfers dan meisjes,
haken eerder af op school, en volgen een opleiding op een lager niveau. Ook hebben steeds meer
jongens ADHD, en ritalin wordt schrikbarend vaak voorgeschreven. Maar volgens historica Angela Crott
is er met de jongens van tegenwoordig niets aan de hand, en bestaat ADHD niet.
- ‘Beroepsprofiel schoolleiders voortgezet onderwijs’: een zojuist verschenen notitie van de VOacademie.
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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