Nieuwsbrief Platform-TL

nr. 10 september 2010

Beste TL-er,
Deze nieuwsbrief en relevante informatie is ook via de site van het Platform-TL te raadplegen. Wij zenden dit
mailbericht aan alle leden, deelnemers aan onze conferenties, ledenbijeenkomsten en aan belangstellenden.
Voorlopig verschijnt de Nieuwsbrief-TL slechts op het moment, dat wij u echt iets te melden hebben over onze
activiteiten.

Nationaal VMBO-Congres
e

Op de 7 editie van het Nationaal VMBO-Congres dat op 7, 8 en 9 februari 2011 plaatsvindt, is net als vorig
jaar een dag (vrijdag 9 februari) gewijd aan de Theoretische Leerweg. Ons Platform is ook weer gevraagd een
bijdrage te leveren.
Informatie: http://www.vmbocongres.nl/brochure-aanvragen

TechMavo
Met TechMavo wil het Platform Bèta Techniek, binnen het programma Ambitie-TL, een nieuwe formule
neerzetten, waarmee scholen zich in hun regio kunnen profileren met een specifiek techniekprofiel voor hun
TL. Dit naast het Vakcollege en het Technasium.
Op 17 september is in Utrecht een eerste bijeenkomst om met een aantal genodigden hierover van gedachten
te wisselen.
Voor meer informatie over de TechMavo-plannen: http://www.ambitieprogramma.nl/?pid=129

Ledenbijeenkomst 28 september 2010
Dinsdagmiddag 28 september zijn we te gast bij het Vellesan College in IJmuiden voor onze tweede
ledenbijeenkomst van dit jaar. Belangrijkste onderdelen zijn aandacht voor Taal en Rekenen en de presentatie
van het boekje waarin de werkgroepen van het Platform-TL hun bevindingen hebben neergeschreven.
Natuurlijk vindt u alle informatie en de wijze van inschrijven op onze website. Zie de link links op de
homepage.

Conferentie van het Platform op 25 november 2010 (mogelijk in samenwerking met de VO-raad)
Ook 25 november is een datum om snel in de agenda te noteren. De locatie van onze conferentie is nog niet
bekend, maar het thema wel: TL, doel en middelen. Het gaat daarbij om de financiën die voor het onderwijs in
onze afdeling beschikbaar zijn. Misschien een wel heel actueel onderwerp in een periode waarin ook het
onderwijs zal moeten bezuinigen. Hoe actueel dat is blijkt misschien al kort na het verschijnen van deze
Nieuwsbrief als de nieuwe rijksbegroting bekend wordt. Ook los van eventuele bezuinigingen is er genoeg
reden om aandacht te besteden aan de vraag hoe wij in de TL effectief met onze middelen om kunnen gaan.
Denk aan de functiemix waar veel scholen mee bezig zijn, of denk aan de problemen waar veel scholen in
gebieden waar het aantal leerlingen terugloopt mee kampen.

Contact
Voor vragen e.d. betreffende het Platform-TL kunt u contact opnemen met:




Hugo van Berkum, voorzitter Platform-TL, 073-5991039 / 06-50648271, nhvanberkum@planet.nl
Ron Frinks, secretaris Platform-TL, 0117-451412, rfrinks@zwincollege.nl
Linda de Gooijer, secretariaat Platform-TL, 030-2856726, l.degooijer@aps.nl

