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Beste TL-er,
Op dit moment beschikken wij (nog ) niet over een eigen website en de mogelijkheid om daaraan een digitale nieuwsbrief
te koppelen. Deze nieuwsbrief en relevante informatie is via de site van de VO-raad te raadplegen. Het bestuur
communiceert dus voorlopig per mail met u. Wij zenden dit mailbericht aan alle leden, deelnemers aan onze
startconferentie op 27 november jl. en aan belangstellenden. Voorlopig verschijnt de Nieuwsbrief-TL slechts op het
moment, dat wij u iets te melden hebben.

Leden(werving)
Op dit moment zijn er 34 TL-scholen lid van het Platform-TL. Wij streven naar 100 leden. Doordat de startsubsidie
uitbleef en de afstemming met verwante organisaties veel tijd vergde, zijn we niet aan actieve ledenwerving
toegekomen. De komende maanden willen we rond de 75 leden werven. U kunt ons helpen door het bijgevoegde
aanmeldingsformulier onder de aandacht van de scholen in uw netwerk te brengen.

Bestuur en 4 werkgroepen
Op 6 en 12 maart voert het bestuur gesprekken met leden die zich hebben gemeld voor een bestuursfunctie (secretaris en
penningmeester) of een werkgroepvoorzitterschap. Bij de startbijeenkomst van het Platform-TL op 27 november 2008 zijn
onderwerpen genoemd waar het bestuur aandacht aan zou moeten besteden. Op basis daarvan zijn er vier thema’s vastgesteld
die in vier werkgroepen worden uitgewerkt. Deze thema's zijn:
1. imago en in- en externe communicatie;
2. loopbaanoriëntatie(lob);
3. aansluiting op primaironderwijs en vervolgonderwijs;
4. onderwijsprogramma en kwaliteit.

Ledenbijeenkomst 6 april
Op 6 april a.s. organiseert het Platform-TL een ledenbijeenkomst. BMC te Amersfoort stelt hun catering en de ruimten
beschikbaar. De leden ontvangen separaat bij deze Nieuwsbrief een uitnodiging en het programma. Centraal staat een
eerste verkenning van de vier werkgroepthema’s en de introductie van de daarbij horende werkgroepen.

Conferentie op 28 mei
Het Platform-TL organiseert samen met de VO-raad, de SLO en met medewerking van APS op 28 mei a.s. een landelijke
conferentie. Blokkeer deze datum alvast in uw agenda. Nadere informatie volgt in de volgende Nieuwsbrief.

Tweede vraag (zie lijstje vragen/opmerkingen tijdens de startconferentie gemeld, bijlage bij Nieuwsbrief 1)
Herkenbaarheid is een hot issue. Hoe treedt het Platform-TL naar buiten; als vertegenwoordiger van TL, GTL of toch
mavo? Antwoord bestuur: daarover nemen wij – bewust - geen standpunt. Wij willen dat alle TL-opleidingen lid van het
Platform-TL kunnen worden. De naamgeving en herkenbaarheid is primair een zaak van de school zelf. Het is de
bedoeling dat binnen de werkgroep ''imago en in- en externe communicatie'' de naamgeving en de herkenbaarheid van
het vmbo-tl verder worden uitgewerkt; de uitkomsten hiervan worden uiteraard gedeeld met de overige leden van het
Platform-TL.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:



Hugo van Berkum, voorzitter Platform-TL, 073-5991039 / 06 50648271, nhvanberkum@planet.nl
Linda de Gooijer, secretariaat Platform-TL, 030-28 56 726 , l.degooijer@aps.nl

