Nieuwsbrief-TL, 16 december 2008

Nr. 1

Beste TL-er,
Op dit moment beschikken wij (nog) niet over een website en de mogelijkheid van een digitale nieuwsbrief.
Daarom communiceren wij op deze wijze per mail met u. Aan alle deelnemers aan onze Platform-TL
startconferentie op 27 november jl. en belangstellenden zenden wij dit mailbericht. Voorlopig verschijnt de
Nieuwsbrief-TL alleen op het moment, dat wij u iets te melden hebben.
De startconferentie op 27 november
Het bestuur kijkt tevreden terug op de startconferentie. Er waren bijna 150 deelnemers (130 personen afkomstig
van TL-opleidingen vertegenwoordigden ruim 80 scholen). Achteraf vonden we de presentaties wat lang duren.
De organisatie was prima verzorgd. De opmerkingen uit de zaal, van u dus, leverden een aardig lijstje met
toekomstige agendapunten op (zie bijlage, onbewerkt). Aanvullingen zijn welkom. In de komende nieuwsbrieven
zullen we uw vragen beantwoorden. Het bestuur is bezig om met de organisaties die samenwerken met het
Platform-TL een programma op te stellen. Na half januari ontvangt u daarover nader bericht.
Eerste vraag / opmerking
Hoe is het lidmaatschap van het Platform-TL geregeld: per school of per persoon. Dit in verband met het
lidmaatschap en nauwe samenwerking met SLO.
Antwoord bestuur: Het lidmaatschap van het Platform-TL geldt per brinnummer. Een school met meerdere
TL-vestigingen betaalt dus maar een keer contributie. Voor deelname aan het Platform-TL én aan het SLO
Netwerk TL geldt tezamen een contributie van € 1.500,00. Deelname aan alleen het Platform-TL:
€ 1.000,00. Deelname aan alleen het SLO Netwerk : € 500,00.
Financiën en leden
Met het Ministerie van OCW en de VO-raad zijn we in gesprek over een startsubsidie. Als die is toegekend
kunnen we onze plannen gaan realiseren. Een dilemma is dat zo’n subsidie mede wordt verstrekt op basis
van het aantal leden, terwijl we de subsidie nu juist nodig hebben om leden te kunnen werven. Op dit
moment hebben zich vijftien scholen aangemeld. Ons streven is om eind januari 2009 100 leden te hebben
ingeschreven. Bijgevoegd een aanmeldingsformulier. Wacht u niet met aanmelden. Wij hebben uw steun
hard nodig om met u onze ambitie te realiseren. Onze Ambitie luidt:

Het Platform-TL wil onder het motto “van goed naar excellent”, realiseren dat in de samenleving de
beeldvorming, de herkenbaarheid en de mogelijkheden van de Theoretische Leerweg duidelijk zijn.
Via het aanmeldingsformulier kunt u uw belangstelling voor een Platform-TL bestuursfunctie en/of werkgroep
aangeven. Wij nemen dan in januari 2009 contact met u op.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:



Hugo van Berkum, voorzitter Platform-TL, 073 - 5991039 / 06 5064 8271, nhvanberkum@planet.nl
Linda de Gooijer, secretariaat Platform-TL, 030 - 28 56 726, l.degooijer@aps.nl

Het bestuur wenst u prettige feestdagen, een goed 2009 en een uitstekend TL-jaar!

