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Beste TL-er,
Deze nieuwsbrief en relevante informatie is via de site van het Platform-(G)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.

TL op weg : herhaalde oproep
Wilt u samen met andere TL-scholen een traject ingaan ter verbetering van de kwaliteit van uw TL? Meld
u dan aan bij een van de aangeboden thema’s. Het Platform-TL financiert een deel van de faciliteiten die
u inzet voor het traject. Alle informatie over de traject vindt u onder het kopje Activiteiten op onze website.
Financiën
Het bestuur van Platform-TL heeft de jaarrekening 2014 (exploitatierekening en balans) en de begroting
2015 opgesteld. Het exploitatieresultaat 2014 was in tegenstelling tot de begroting positief, doordat
diverse ontwikkelingen die voor dit jaar gepland stonden weliswaar gedurende het jaar zijn opgestart,
maar pas in 2015 (verder) hun beslag zullen krijgen. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn de
ondersteuning van het bestuur, de studiereis en TL op weg.
De leden ontvangen binnenkort digitaal de financiële stukken, het inhoudelijk jaarverslag en het jaarplan
2015 met onze speerpunten. Eén dezer dagen zullen ook de facturen voor de contributie 2015 verstuurd
worden.

Een van de speerpunten 2015: Studiereis
In schooljaar 2015-2016 zal het platform-TL voor de leden een studiereis organiseren naar het
buitenland. Schoolleiders en/of eindverantwoordelijke teamleiders gaan gezamenlijk een reis maken naar
het buitenland. Doel van deze reis: bezoeken van bijzondere scholen, verbinding leggen met elkaar om
de mogelijkheden van samenwerking te ontwikkelen.
De planning is om in november 2015 deze reis te laten plaatsvinden. Meer hierover vindt u in de
volgende nieuwsbrief van juni.

Conferentie 4 juni - De toekomst van de TL-leerling
De voorbereidingen voor de jaarlijkse conferentie van het Platform, samen georganiseerd met SLO en
APS, zijn in volle gang. We hebben weer gekozen voor een ons bekende locatie, het Postillion hotel in
Bunnik.
Het thema is de toekomst van de TL-leerling oftewel de doorstroom van de leerling na de TL. Deze keer
is gekozen voor een actieve betrokkenheid van de deelnemers. Organiseren van doorlopende leerlijnen,
inrichten van een praktijk gerichte LOB en de aansluiting van TL op de havo komen uitvoerig aan bod in
verdiepingsgesprekken.
Daarnaast zijn er workshops en presentaties over o.a. samenwerken in de regio, talentontwikkeling,
praktijk in de TL, inspelen op krimp, rekenen en taal als hobbel of kans.
Kortom een bijeenkomst die je als TL-er niet kunt missen. Bovendien is de organisatie nog bezig om een
speciale gast aan het woord te laten. We melden dit zo gauw we meer weten. Houd onze website in de
gaten.

Hugo van Berkumprijs
Eenmaal in de twee jaar wordt door het Platform TL de Hugo van Berkumprijs toegekend aan een van de
lidscholen. De prijs is bestemd voor een school met een GTL die op een bijzondere wijze heeft
bijgedragen aan het verbeteren van het leer- en werkklimaat van leerlingen en medewerkers. Dit keer
heeft het bestuur gekozen voor het thema: samenwerken met partners in de regio.
Het bestuur van het Platform nodigt alle leden uit om een school uit het ledenbestand voor te dragen
voor deze prijs. De uiterlijke datum om een nominatie te doen is 6 april 2015 bij l.degooijer@aps.nl. Het
ligt in de bedoeling de prijs op 4 juni 2015 uit te reiken.
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CBE Academia Crossroads
Het Platform-TL wil, overeenkomstig zijn ambities, een bijdrage leveren aan de professionalisering van
de school- en teamleiders van de aangesloten scholen. Het wil de sector stimuleren na te denken over
het onderwijskundig leiderschap dat verbonden is aan de ontwikkeling en profilering van het vmbo-TL.
Het Platform heeft een aantal jaren samengewerkt met CBE Academica aan een leiderschapsprogramma dat specifiek bestemd is om de doelgroep te voorzien van handvatten om in de dagelijkse
praktijk effectief leiding te geven aan het VMBO. Leden van Platform-TL ontvangen 10% korting. Voor
meer informatie over het aanbod van CBE Academia crossroads klik hier.

Schoolprofielen op de website
Het Platform-Tl is bezig met een up-date van de schoolprofielen van onze leden. Naar aanleiding van het
sectorakkoord, de 21th centuryskills, en andere mogelijke bronnen, kunnen we ons voorstellen dat het
profiel van je school is aangescherpt of gewijzigd. Alle leden zullen binnenkort een mail krijgen met een
wachtwoord om het schoolprofiel aan te passen waar nodig.

Position paper
Samen met de VO-raad hebben leden van het Platform nagedacht over de toekomst van de GTL. De
uitkomst van deze sessies is vastgelegd in een document onder de titel Position paper. Het bestuur en
de expertiseleden van het Platform hebben er enkele keren over van gedachten gewiss eld.
De stand van zaken op dit moment is dat een paar mensen nog bezig zijn om het in een vorm te gieten
dat het voor een ieder leesbaar is. Binnen enkele weken is de eindversie klaar. Daarna zal het verspreid
worden onder de leden van het Platform-TL en zal er een ledenbijeenkomst georganiseerd worden om
het document en met name de inhoud van het document te bespreken. We houden je op de hoogte.

Opzegtermijn
Het lidmaatschap van Platform-TL loopt per kalenderjaar.
Beëindiging van het lidmaatschap dient vóór 1 januari van het nieuwe jaar gemeld te worden.
Interessante sites, literatuur, sprekers, evenementen e.d.
VO-congres op 26 maart: thema ‘klaar voor de toekomst’.
Conferentie 4 juni in Bunnik, Platform-TL, SLO, APS

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
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