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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.

VO-raad
Karin Monnik kennen de vaste conferentiebezoekers onder de leden van ons Platform-TL als de persoon die
voor de VO-raad de veldraadpleging organiseerde over de aansluiting van de theoretische leerweg op het
vervolgonderwijs. Karin vervolgt haar activiteiten voor de VO-raad en “doet” daar het VMBO. Ze is in die rol
ook adviseur van het Platform-TL vanuit de VO-raad.

Nieuwe leden
Hoewel wij nog geen grote ledenwerfcampagne hebben lopen neemt het aantal leden van ons Platform-TL
wel toe. De laatste scholen die wij als nieuwe leden mochten verwelkomen zijn >>>>> De actuele ledenlijst
vindt u op onze website.

De conferentie van 27 mei
Onze conferentie van 27 mei belooft een geslaagd evenement te worden. Kopstukken uit het onderwijs, als
Doekle Terpstra (HBO-raad), Jan van Zijl (MBO Raad) en Sjoerd Slagter (VO-raad) die komen praten over de
theoretische leerweg, dat is al op zich een reden om 27 mei niet te willen missen. Daarnaast is er een ruim
aanbod van workshops. U bent hierover geïnformeerd via de mail. De informatie is natuurlijk ook te vinden via
de activiteitenkalender op onze website of anders via de websites van de SLO en de VO-raad. Schroomt u
niet om anderen die niet lid zijn van ons Platform-TL te wijzen op de conferentie. Denk daarbij aan collega’s
van TL-scholen die nog geen lid zijn of contacten in het MBO of het HBO. Men kan zich nog opgeven tot 12
mei a.s.

Vacature penningmeester
Onze penningmeester, Marc Boelsma, zal vanwege drukke werkzaamheden het penningmeesterschap in de
nabije toekomst neerleggen. Het bestuur is daarom op zoek naar versterking met een bestuurslid die die taak
kan en wil opnemen. Belangstellende leden kunnen voor verdere informatie hierover contact opnemen met
onze voorzitter, Hugo van Berkum.

Bezoek eens een collega
Via onze website willen wij in beeld brengen dat er veel scholen met TL op vele manieren bezig zijn met
onderwijsontwikkeling. Wij kunnen ons voorstellen dat er leden zijn die daar wel aan willen meewerken: een
collega-school die iets te bieden heeft bezoeken en een beschrijving maken voor de website van het PlatformTL. Belangstellenden kunnen zich melden bij ons secretariaat.

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

