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DDeeaarr  MMeemmbbeerr  
NNeeww  YYeeaarr  GGrreeeettiinnggss  aanndd  GGoooodd  WWiisshheess  ffoorr  22000055  

  

SSiinnccee  tthhee  llaauunncchh  ooff  PPEENN  wwee  cceerrttaaiinnllyy  ccaann’’tt  bbee  ssaaiidd  ttoo  bbee  ssiittttiinngg  oonn  oouurr  llaauurreellss  ……  aaggeennddaass  aanndd  
aaccttiivviittyy  hhaavvee  bbeeeenn  mmoovviinngg  oonn  aatt  ppaaccee..  
    

TThhee  OOccttoobbeerr  ccoonnffeerreennccee  oonn  tthhee  AAsssseessssmmeenntt  ooff  PPeerrssoonnaalliisseedd  LLeeaarrnniinngg  aatt  TTooddddiinnggttoonn  pprroovveedd  ttoo  
bbee vveerryy  ssuucccceessssffuull  --  wwee  hhaadd  an excellent, pprroodduuccttiivvee weekend.  Carl Wilson and Linda Fryer 
from the Stables Project in York were very impressive in the ways they stimulated discussion 
which was lively and enthusiastic for the two days! Carl is writing a paper on the Assessment 
of Personalised Learning which should be valuable in helping us to take ideas forward. 
Although the Toddington conference was residential, it also proved that it was possible for 
people to attend on a daily basis, as two members found. There was wholehearted support for 
another conference there this year, although this will need to be discussed at the next Learning 
Exchange in April. 
  

TThhee  wwoorrkk  ooff  tthhee  TTrruusstteeeess  hhaass  mmoovveedd  uupp  aannootthheerr  ggeeaarr  wwiitthh  aann  aannnnuuaall  wwoorrkkiinngg  wweeeekkeenndd,,  
ffuunnddeedd  bbyy  aa  ggrraanntt,,  aaddddeedd  ttoo  oouurr  rreegguullaarr  mmeeeettiinnggss..  TThhiiss  hhaass  eennaabblleedd  ssiiggnniiffiiccaanntt  wwoorrkk  ttoo  bbee  
ddoonnee  aanndd  hheellpp  ddeevveelloopp  wwoorrkkiinngg  rreellaattiioonnsshhiippss..  WWee  hhaavvee  bbeeeenn  ddeelliigghhtteedd  ttoo  eennggaaggee  tthhee  eexxppeerrttiissee  
ooff  HHaazzeell  aanndd  AAllaann  CCrraawwlleeyy  ttoo  tthhee  TTrruusstteeeess..  TThheeyy  bbootthh  bbrriinngg  aa  wwiiddee  vvaarriieettyy  ooff  sskkiillllss  aanndd  
eexxppeerriieenncceess  ttoo  PPEENN  hhaavviinngg  hhoommee  eedduuccaatteedd  tthheeiirr  oowwnn  ffaammiillyy  aanndd  bbeeeenn  iinnssttrruummeennttaall  iinn  
ddeevveellooppiinngg  GGrreeeenn  PPaarrttyy  ppeerrssppeeccttiivveess  oonn  eedduuccaattiioonn..  
  

OOuurr  ffiirrsstt  jjoouurrnnaall  hhaass  bbeeeenn  ppoossiittiivveellyy  rreecceeiivveedd  aanndd  ggiivveess  uuss  aa  ssoouunndd  ppllaattffoorrmm  oonn  wwhhiicchh  ttoo  bbuuiilldd  
oovveerr  ffuuttuurree  iissssuueess..  TThhaannkk  yyoouu  ttoo  aallll  tthhoossee  wwhhoo  hhaavvee  ssoo  kkiinnddllyy  pprroovviiddeedd  ffeeeeddbbaacckk..  IItt’’ss  aallwwaayyss  aa  
lliittttllee  nneerrvvee  rraacckkiinngg  wwhheenn  aa  nneeww  tteeaamm  ttaakkeess  oovveerr  ffrroomm  ssuucchh  aa  ssuucccceessssffuull  pprreeddeecceessssoorr!!  WWee  wweerree  
ddeelliigghhtteedd  ttoo  hhaavvee  kkeeyy  nnaattiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  ffiigguurreess  jjooiinn  oouurr  mmeemmbbeerrsshhiipp  oonn  rreecceeiipptt  ooff  oouurr  
ffiirrsstt  jjoouurrnnaall..  AAlltthhoouugghh  oouurr  mmeemmbbeerrsshhiipp  iiss  ssmmaallll,,  iittss  qquuaalliittyy  iiss  iimmmmpprreessssiivvee..  
  

WWee  aarree  wwoorrkkiinngg  hhaarrdd  aatt  ddeevveellooppiinngg  oouurr  ccoonncceepptt  ooff  aa  PPeerrssoonnaalliisseedd  EEdduuccaattiioonnaall  LLaannddssccaappee  
wwhhiicchh  ggooeess  wwaayy  bbeeyyoonndd  tthhee  ccuurrrreenntt  sscchhooooll  ddoommiinnaatteedd  ssyysstteemm..  WWee  kknnooww  tthhaatt  tthhee  aaddvvaannttaaggeess  
ttoo  tthhee  lleeaarrnneerr,,  ffaammiilliieess  aanndd  ccoommmmuunniittyy  ooff  ddeevveellooppiinngg  pprriinncciipplleedd  ddiivveerrssiittyy  ooff  pprroovviissiioonn  aarree  
ggrreeaatt..  WWee  kknnooww  wwee  mmuusstt  eennccoouurraaggee  lleeaarrnniinngg  ffoouunnddeedd  uuppoonn  wwhhaatt  wwee  kknnooww  aabboouutt  tthhee  bbrraaiinn,,  
hhuummaann  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  tthhee  rreeaall  nneeeeddss  ooff  ssoocciieettyy  ffoorr  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy..  TThheerree  aarree  ccoonnttiinnuuiinngg  
ssiiggnnss  tthhaatt  tthhee  sscchhoooolliinngg  ssyysstteemm  iiss  ttrryyiinngg  ttoo  ggrraappppllee  wwiitthh  ssoommee  iissssuueess  --  iinnfflleexxiibbllee  iinnssttiittuuttiioonnss,,  
ppeerrssoonnaalliissaattiioonn,,  lleeaarrnniinngg  ttoo  lleeaarrnn,,  aasssseessssmmeenntt  ddoommiinnaatteedd  ccuurrrriiccuullaa  aanndd  lleeaarrnneerr  vvooiiccee..  DDeeeepp  
ddoowwnn  iitt  kknnoowwss  sscchhoooollss  ccaannnnoott  rreemmaaiinn  aass  tthheeyy  aarree  aanndd  tthhaatt  tthheeyy  ccaannnnoott  rreemmaaiinn  tthhee  oonnllyy  ffeeaattuurree  
iinn  tthhee  lleeaarrnniinngg  llaannddssccaappee..  RRoollaanndd  MMeeiigghhaann  hhaass  rreecceennttllyy  bbeeeenn  ddeevveellooppiinngg  tthhee  iiddeeaa  ooff  LLeeaarrnniinngg  
EEppiissooddeess  aanndd  JJoouurrnneeyyss  wwhhiicchh  ttaakkeess  aa  ffaarr  mmoorree  ppeerrssoonnaalliisseedd  aapppprrooaacchh  ttoo  eedduuccaattiioonn..  WWee  aarree  
aallssoo  llooookkiinngg  aatt  tthhee  iiddeeaa  ooff  AAlltteerrnnaattiivvee  PPrraaccttiittiioonneerrss..  AAss  aa  ggrroouupp  wwee  aarree  ddeelliigghhtteedd  ttoo  cchhaammppiioonn  
tthhee  cchhooiicceess  aanndd  ssuucccceesssseess  ooff  tthhoossee  wwhhoo  aaddoopptt  ppaatthhwwaayyss  bbeeyyoonndd  tthhee  ccuurrrreenntt  oonnee  ssiizzee  ffiittss  aallll..  
BBuutt  wwee  aarree  aallssoo  vveerryy  cclleeaarr  tthhaatt  cchhooiiccee  iiss  nnoott  eennoouugghh,,  tthheerree  hhaavvee  ttoo  bbee  uunnddeerrppiinnnniinngg  vvaalluueess  aanndd  
pprriinncciipplleess..  IItt  iiss  tthheessee  tthhaatt  wwiillll  eevveennttuuaallllyy  gguuiiddee  tthhee  wwhhoolleessaallee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  sscchhoooolliinngg  
ssyysstteemm  iinnttoo  nnoonn--aaggeeiisstt,,  fflleexxiibbllee  aanndd  ppeerrssoonnaalliisseedd  ccoommmmuunniittyy--bbaasseedd  lleeaarrnniinngg  cceennttrreess,,  aanndd  
ddeevveelloopp  aa  bbrrooaaddeerr  ppeerrssoonnaalliisseedd  eedduuccaattiioonnaall  llaannddssccaappee  ooff  eexxppeerriieenncceess  tthhaatt  sseerrvveess  lliiffee--lloonngg  
lleeaarrnniinngg,,  ssttrreennggtthheennss  tthhee  ffaammiillyy  aanndd  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  



TThhee  mmeessssaaggee  iiss  bbeeiinngg  sspprreeaadd  ffaarr  aanndd  wwiiddee  aass  oouurr  pprrooffiillee  iiss  bbeeiinngg  eessttaabblliisshheedd..  RReecceenntt  aaccttiivviittyy  
hhaass  iinncclluuddeedd::  
••  SSccoottllaanndd  aatt  tthhee  SScchhoooollhhoouussee  CCoonnffeerreennccee  iinn  PPeerrtthh  ––  MMaakkiinngg  tthhee  GGuuiiddaannccee  WWoorrkk  

((NNoovveemmbbeerr  22000044  ––  PPeetteerr  HHuummpphhrreeyyss))..  TThheerree  iiss  aann  eemmeerrggiinngg  eennggaaggeemmeenntt  aanndd  
uunnddeerrssttaannddiinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  sscchhoooolliinngg  ssyysstteemm  aanndd  hhoommee  bbaasseedd  eedduuccaattoorrss  ssttiimmuullaatteedd  bbyy  tthhee  
GGuuiiddaannccee  aanndd  PPoolliiccyy  ddeemmaannddss  iinnssttiittuutteedd  iinn  SSccoottllaanndd..  

••  CCaammbbrriiddggee  HHoommee  EEdduuccaattiinngg  FFaammiilliieess  RReessoouurrcceess  FFaaiirr  ((NNoovveemmbbeerr  22000044  ––  JJaanneett  aanndd  
RRoollaanndd  MMeeiigghhaann  wwiitthh  bbooookkssttaallll))  

••  TThhee  PPootteennttiiaall  TTrruusstt  aanndd  QQuueessttoorrss  ……  TThhee  CCoommmmoonn  TThhrreeaadd  CCoonnffeerreennccee  ((NNoovveemmbbeerr  22000044  ––  
PPeetteerr))  WWee  wweerree  iinnvviitteedd  bbyy  tthhee  PPootteennttiiaall  TTrruusstt,,  wwhhoo  hhaavvee  kkiinnddllyy  ffuunnddeedd  uuss  oonn  mmaannyy  
pprroojjeeccttss,,  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  ootthheerr  nnaattiioonnaall  oorrggaanniissaattiioonnss  aatt  llooookkiinngg  wwhheerree  wwee  ccaann  aassssiisstt  eeaacchh  
ootthheerr  aanndd  ccoommee  ttooggeetthheerr  ttoo  aacccceessss  ffuurrtthheerr  ffuunnddiinngg..  TThhiiss  wwoorrkk  iiss  ppoossiittiivvee  aanndd  oonnggooiinngg..    

••  DDEEMMOOSS,,  BBeeccttaa,,  NNeessttaa  FFuuttuurreellaabb  SSttuuddeenntt  VVooiiccee,,  TTeecchhnnoollooggyy  aanndd  PPeerrssoonnaalliissaattiioonn  
((DDeecceemmbbeerr  22000044  ––  PPeetteerr  HHuummpphhrreeyyss))  WWee  hhaadd  oonnee  ooff  ttwwoo  kkeeyynnoottee  pprreesseennttaattiioonnss  aatt  tthhee  ffiirrsstt  
ooff  tthhrreeee  sseemmiinnaarrss  ((DDeecceemmbbeerr  ––  FFeebbrruuaarryy))  wwiitthh  kkeeyy  nnaattiioonnaall  ffiigguurreess..  

••  BBEECCTTAA  ––  NNaattiioonnaall  ‘‘AAsskk  tthhee  TThhee  EExxppeerrtt’’  HHoottsseeaatt    oonn  PPeerrssoonnaalliisseedd  LLeeaarrnniinngg  ((PPeetteerr  wwaass  
oonn  tthhee  IICCTT  ‘‘hhoottsseeaatt’’  ffiieellddiinngg  qquueessttiioonnss  oonn  ppeerrssoonnaalliisseedd  lleeaarrnniinngg  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  mmoonntthh  ooff  
NNoovveemmbbeerr  22000055))  

••  EEdduuccaattiioonnaall  HHeerreettiiccss  PPrreessss  ……  nneeww  eeddiittiioonn  ooff  FFiinnddiinngg  VVooiicceess,,  MMaakkiinngg  CChhooiicceess……  
CCrreeaattiivviittyy  ffoorr  SSoocciiaall  CChhaannggee..  EEddiitteedd  bbyy  MMaarrkk  WWeebbsstteerr  aanndd  GGlleenn  BBuuggllaassss..  

••  BBooookk  LLaauunncchh  ffoorr  FFiinnddiinngg  VVooiicceess  MMaakkiinngg  CChhooiicceess  aatt  tthhee  NNeeww  AArrtt  GGaalllleerryy,,  WWaallssaallll,,  iinn  
ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  WWaallssaallll  CCoommmmuunniittyy  AArrttss  TTeeaamm  aanndd  WWaallssaallll  MMeettrrooppoolliittaann  CCoouunncciill  
((FFeebbrruuaarryy  22000055))..  IIff  yyoouu  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  aatttteenndd  ccoonnttaacctt  JJaanneett..  

••  HHoommee  BBaasseedd  EEdduuccaattiioonn  RReesseeaarrcchh  PPrroojjeecctt..  TThhee  ssttuuddyy  iiss  pprroodduucciinngg  ppoowweerrffuull  iinnssiigghhttss  aanndd  
hhaass  bbeeeenn  bboollsstteerreedd  bbyy  oouurr  ££1100,,000000  ggrraanntt  ffrroomm  tthhee  EEssmmééee  FFaaiirrbbuurrnn  FFoouunnddaattiioonn..  MMiikkee  
FFoorrttuunnee--WWoooodd  iiss  aallrreeaaddyy  wwoorrkkiinngg  oonn  tthhee  ffiirrsstt  iinn  aa  lliinnee  ooff  ppuubblliiccaattiioonnss  bbaasseedd  oonn  tthhiiss  wwoorrkk..  
TThhiiss  wwiillll  bbee  ppuubblliisshheedd  iinn  SSpprriinngg  22000055  bbyy  EEdduuccaattiioonnaall  HHeerreettiiccss  PPrreessss..  

  

WWhheenn  yyoouu  aadddd  ttoo  tthhiiss  lliisstt  tthhee  vveerryy  ssuucccceessssffuull  aanndd  pprroodduuccttiivvee  nnaattiioonnaall  ccoonnffeerreennccee  aatt  
TTooddddiinnggttoonn  oonn  AAsssseessssmmeenntt  ooff  PPeerrssoonnaalliisseedd  LLeeaarrnniinngg,,  wwee  ccaann  rreeppoorrtt  oonn  aa  vveerryy  ssuucccceessssffuull  
AAuuttuummnn  aanndd  WWiinntteerr  ppeerriioodd..  WWee  ccaann  aallssoo  llooookk  ffoorrwwaarrdd  ttoo  ccoonnttiinnuuiinngg  aaccttiivviittyy  oovveerr  tthhee  ccoommiinngg  
mmoonntthhss..  OOuurr  aatttteennttiioonn  wwiillll  ttuurrnn  ttoo  tthhee  nneexxtt  LLeeaarrnniinngg  EExxcchhaannggee  iinn  AApprriill  22000055,,  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  
mmuucchh  eennhhaanncceedd  wweebbssiitteess  ttoo  eexxtteenndd  oouurr  mmeessssaaggee  aanndd  pprroovviiddee  aarrcchhiivvee  aanndd  aacccceessss  ttoo  aa  wwiiddee  
rraannggee  ooff  mmaatteerriiaallss,,  nneewwss  aanndd  eevveennttuuaallllyy,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  iinntteerraaccttiioonn..  IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  tthhaatt  
wwee  ggeett  yyoouurr  nneewwss..  WWee  kknnooww  tthheerree  iiss  ssoo  mmuucchh  ggooiinngg  oonn  wwiitthhiinn  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp,,  ssoo  pplleeaassee  
cchhaannnneell  iitt  tthhrroouugghh  ttoo  uuss..    
  

TThhee  NNeexxtt  LLeeaarrnniinngg  EExxcchhaannggee  ––  SSuunnddaayy  1177tthh  AApprriill  22000055  
aatt  BBuurrlleeiigghh  CCoommmmuunniittyy  CCoolllleeggee,,  LLoouugghhbboorroouugghh..  

SSoommee  mmeemmbbeerrss,,  uunnaabbllee  ttoo  aatttteenndd  tthhee  TTooddddiinnggttoonn  ccoonnffeerreennccee,,  mmiisssseedd  tthhee  ppaatttteerrnn  ooff  ttwwoo  
LLeeaarrnniinngg  EExxcchhaannggeess  ppeerr  yyeeaarr  aatt  LLoouugghhbboorroouugghh..  WWee,,  tthheerreeffoorree,,  hhooppee  tthhaatt  tthhiiss  ddaattee  iinn  AApprriill  
wwiillll  wwoorrkk  ffoorr  tthheemm  aanndd,,  ooff  ccoouurrssee,,  ootthheerr  mmeemmbbeerrss..  The themes for this Exchange emerged 
from ideas expressed last April and at Toddington in October: 
• Developments so far, and ideas for future developments of Personalised Education Now 
• A Personalised Learning Practitioner Development Scheme (Roland has prepared a brief 

paper to stimulate discussion) 
See enclosed paper for more detail on the Learning Exchange. 
  

WWiitthhiinn  tthhee  mmaaiinnssttrreeaamm  eedduuccaattiioonnaall  wwoorrlldd  tthhiiss  qquuiittee  aa  bbeenncchhmmaarrkk  ppeerriioodd  --  cchhaannggee  ooff  MMiinniisstteerr  
ooff  EEdduuccaattiioonn,,  iimmppeennddiinngg  eelleeccttiioonn  aanndd  tthhee  nneeeedd  ffoorr  ppaarrttiieess  ttoo  ggeenneerraattee  tthheeiirr  vviissiioonn  ffoorr  
eedduuccaattiioonn  oovveerr  tthhee  sshhoorrtt  aanndd  lloonnggeerr  tteerrmmss..  TThheerree  aarree  iinnddiiccaattiioonnss  tthhaatt  tthhee  kkeeyy  ppllaayyeerrss  aarree  ttrryyiinngg  
ttoo  ddeevveelloopp  aa  55  yyeeaarr  ssttrraatteeggyy  wwiitthhiinn  aa  bbrrooaaddeerr  1155  yyeeaarr  vviissiioonn  aanndd  ppeerrssoonnaalliisseedd  eedduuccaattiioonn  iiss  
bbeeccoommiinngg  aa  cceennttrraall  ccoonnssiiddeerraattiioonn..    
  
AAllll  ggoooodd  wwiisshheess  
  
  
JJaanneett  aanndd  PPeetteerr  


