Nieuwsbrief Platform-TL

nr. 26 september 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.

De nieuwe website
Afgelopen maand is de nieuwe website de lucht ingegaan. Volg ons ook op twitter en zorg dat je geen
belangrijke ontwikkelingen mist. Zo’n nieuwe ontwikkeling is bijvoorbeeld de nieuwe eis in de slagingsregeling
dat het cijfer voor Nederlands minimaal een vijf moet zijn. Lees daarover op onze website.
Wekelijks zal de voorzitter van het Platform-TL een column schrijven over onderwijszaken m.b.t. de (G)TL.
De site is interactief ingericht, dus aarzel niet om te reageren.

Deelnemersbijeenkomst 3 oktober a.s.
Op 3 oktober a.s. organiseert het Platform-TL de jaarlijkse ledenbijeenkomst. Op het programma van dit jaar
staat het thema ‘De veranderingen van de gemengde leerweg’. Daarnaast zal de gastschool hun profiel van
‘Techmavo’ presenteren. Kortom een boeiende middag. De uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt spoedig via
de mail aan alle leden.

Regiobijeenkomsten Platform-TL, APS en SLO
Komend schooljaar zullen we doorgaan met de regiobijeenkomsten. In de maanden april en mei van 2014
zullen deze bijeenkomsten gaan plaatsvinden. Bestuursleden van het Platform-TL zullen enkele lidscholen gaan
benaderen met de vraag of zij mee willen werken aan het verzorgen van een middag die in het teken staat van
kennis delen. Wilt u van uw school een onderwijsproject of bijzonder profiel presenteren aan critical friends, dan
kunt u zich melden bij één van de bestuursleden.

Toekomst van de TL
Hoe moet de TL eruit zien in 2020? Dat is de vraag die het Platform-TL aanzet tot denken. Het platform-TL
bepleit voor de toekomst de invoering van een verplicht 7 e beroepsoriënterende vak voor alle TL-scholen. Dit
‘nieuw’ vak brengt alle sectoren in beeld. De benaming GL als aparte leerweg zal dan wat ons betreft
verdwijnen, omdat immers alle leerlingen zich oriënteren. Daarnaast kan het havo aansluiting vinden bij het
vmbo-t op het gebied van de theorievakken, zodat doorstroom makkelijker zal worden en elke leerling met een
diploma vmbo-t beter is voorbereid op enerzijds de doorstroom naar mbo, anderzijds de doorstroom naar havo.
Het Platform-TL wil graag zijn visie delen met externe partners.

Interessante sites, literatuur, sprekers
- Opbrengstgericht sturen door de schoolleiding, Juliette Vermaas, publicatie door School aan Zet.
- Opbrengstgericht werken en het vakmanschap van de leraar, Juliette Vermaas, publicatie School aan
Zet.

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 06-14641601/0416-333220, n.sommer@walewyc.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

1

