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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. Voorlopig verschijnt de Nieuwsbrief-TL slechts op het moment, dat wij u echt iets te
melden hebben over onze activiteiten.

De ledenbijeenkomst van 17 maart a.s.
De vijfde ledenbijeenkomst van ons Platform-TL vindt plaats op 17 maart a.s. ’s middags vanaf 13.00 uur.
We zijn te gast bij het Cals College in IJsselstein. Het thema voor deze bijeenkomst is de opstroom van
TL-4 naar havo-4 die de laatste tijd nogal in het nieuws is geweest door de discussie rond de drempels
die havo-scholen opwerpen. De uitnodiging voor deze ledenbijeenkomst ontvangt u binnenkort.

Conferentie van het Platform-TL i.s.m. SLO en APS op 26 mei
Ondertussen werkt het bestuur aan de conferentie die ons Platform-TL in samenwerking met SLO en
APS organiseert op donderdag 26 mei. Als locatie hebben wij weer gekozen voor het Postillion Hotel in
Bunnik, vanwege de centrale ligging en omdat deze locatie vorig jaar gunstig werd beoordeeld na onze
conferentie vorig jaar mei.

TL-scholen in beeld gebracht
Het bestuur heeft zich ten doel gesteld nog voor de zomervakantie de TL-scholen die lid zijn van ons
Platform-TL via onze website te presenteren. Daartoe worden de scholen bezocht door bestuursleden of
leden van onze expertisegroep en volgens een daartoe opgesteld stramien in kaart gebracht. Wij hopen
zo in beeld te brengen wat er allemaal aan ontwikkelingen in en rond de theoretische leerweg plaatsvindt.
In eerste instantie zijn enkele scholen bezocht bij wijze van pilot. Als de werkwijze is geëvalueerd en
eventueel bijgesteld zal een planning worden gemaakt voor het bezoeken van de overige scholen.

Bestuur
Marc Boelsma (penningmeester) heeft, vanwege drukke werkzaamheden, ons bestuur verlaten. Wilma
van Noort is nu de nieuwe penningmeester. Het bestuur is inmiddels bezig zich te versterken met een
nieuw lid.

Nationaal VMBO Congres
Op 9 februari 2011 was het Platform-TL weer vertegenwoordigd op het Nationaal VMBO congres, dat dit
keer werd gehouden in Nieuwegein (NBC). Onze voorzitter, Hugo van Berkum blikte terug op de
onderwerpen die afgelopen jaar rond de theoretische leerweg speelden en wees op zaken die nu actueel
zijn. Verder liep hij toekomstscenario’s langs zoals wij die bij bezoeken aan TL-scholen tegenkomen en
nodigde de bezoekers uit andere mogelijke toekomstscenario’s aan te dragen. Onze secretaris, Ron
Frinks, besteedde aandacht aan het actuele onderwerp van de bedrempelde doorstroom vanuit TL-4 naar
havo-4.

Activiteitenplanning bestuur voor de komende maanden
Indien u onderwerpen wilt aandragen waarover het Platform-TL zich zou moeten buigen of vragen wilt
voorleggen kunt u dat doen via de personen hieronder genoemd onder 'contact'.
Bestuursvergaderingen: 4 maart, 1 april, 13 mei, 10 juni
Overleg DB: 21 februari, 4 maart, 1 april, 18 april, 13 mei, 22 mei, 10 juni, 27 juni

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


