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Voorwoord
Passend onderwijs betekent leerlingen kansen bieden om in het reguliere onderwijs het beste uit zichzelf te halen. Ook als daar intensieve
ondersteuning ten aanzien van verschillende leefdomeinen voor nodig is. De Trajectplusklas van OSG Willem Blaeu bereidt leerlingen voor
om in het regulier onderwijs te functioneren, met uitzicht op het behalen van een HAVO of VWO diploma.
Doelgroep
De Trajectplusklas is voor leerlingen in de onderbouw van HAVO/VWO die nog niet in
een reguliere klas, ook niet met extra ondersteuning, kunnen meekomen. Zij hebben het
nodig om eerst in een kleine klas te functioneren, met weinig wisselingen van docenten,
lokalen en intensieve begeleiding op pedagogisch en didactisch gebied. De Trajectplusklas van Willem Blaeu biedt deze voorwaarden en begeleidt de leerlingen bij het ontwikkelen van vaardigheden ten aanzien van leren, organiseren en plannen. Alsook bij het
versterken van vaardigheden op sociaal gebied.
Doel
Het doel is om de leerlingen met intensieve ondersteuning de onderbouw te laten doorlopen op het niveau waar zij de capaciteiten voor hebben. In maximaal 3 jaar bereidt
de Trajectplusklas de leerling voor op instroom in een reguliere HAVO/VWO klas (in de
bovenbouw of eerder). Dit kan een klas van het Willem Blaeu zelf zijn of van een andere
school. De leerlingen blijven gedurende die tijd in dezelfde Trajectplusklas. De leerlingen
werken aan doelen en deze worden vastgelegd in een portfolio. Het portfolio is een belangrijk ontwikkeldocument voor de leerlingen en ondersteunt een optimale instroom in
het regulier onderwijs.
Vanaf het schooljaar 2018-2019 zijn er twee Trajectplusklassen, gericht op leerjaar 1, 2
en 3. De klassen bestaan in principe uit 12 leerlingen.
Werkwijze
Speerpunten in de werkwijze zijn:
• Maatwerk op didactisch en pedagogisch gebied. Het gaat hierbij om het leren leren; plannen en organiseren en ondersteuning op sociaal gebied.
• Differentiatie op didactisch en pedagogisch gebied.
• Een veilige en gestructureerde omgeving, vormgegeven naar het voorbeeld van het vso. Er zijn vaste docenten en 2 plusmentoren waarvan dagelijks 1 beschikbaar is. Er is een aaneengesloten dagrooster en op dinsdag en donderdag is het laatste uur een (verplicht) huiswerkuur.
• Korte lijnen met betrokkenen en warme aandacht voor de leerlingen.
• Kleinschaligheid binnen de grote vo school: leerlingen blijven bijna altijd op hun plek, volgen een klassikaal programma en hebben 2 lokalen tot hun beschikking.
De docenten komen naar de leerlingen toe in plaats van andersom. Ook de pauze vindt plaats in het lokaal of in een aparte buitenruimte.
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Per week zijn 5 plusuren die naar behoefte ingevuld worden (huiswerk maken of hulples, aandacht voor schoolse vaardigheden of werken aan projecten zoals
Frans, beeldende vorming of andere kunstvakken, een natuurkundeproject e.d.). Leerling, ouders en plusmentoren overleggen per periode hoe de plusuren ingevuld worden. Wekelijks is een Trajectplusklasvergadering, waarin de ontwikkeling van de leerling besproken wordt. Dit doen de ondersteuningscoördinator van
Willem Blaeu en van de Spinaker samen met de plusmentoren en wanneer mogelijk/nodig is daar ook de afdelingsleider bij aanwezig. Vier keer per jaar is er een
rapport/leerlingbespreking, waarna een evaluatiegesprek met ouders en leerling volgt.
Na de Trajectplusklas
De leerling krijgt ruimschoots de tijd om te wennen op de plek waar hij/zij in gaat stromen. Zodra dit aan de orde is, wordt in overleg met de andere klas (binnen
Willem Blaeu) of de andere school een instroomplan opgesteld. De kernvakken en de vakken die de Trajectplusklas niet aanbiedt, krijgen hierbij prioriteit. Voor
doorstroom binnen Willem Blaeu zijn de plusmentoren in samenspraak met de afdelingleider, verantwoordelijk voor het instroomplan. Als het een andere school
betreft, hebben de afdelingsleiders van de beide scholen contact over het instroomtraject. Onderdeel van het instroomtraject is de overdracht door de plus-mentoren. Zij sluiten aan bij het groot overleg op de school waar de leerling heen gaat. Eventueel kan op verzoek later nog een keer aangesloten worden bij dit overleg.
Het team
Het team van de Trajectplusklas bestaat uit:
• Twee vaste plusmentoren die de leerlingen van dichtbij begeleiden. Een belangrijke taak van de plusmentoren is het adviseren en coachen van de andere docenten.
• Vaste vakdocenten; zij zijn geschoold door docenten van het vso en scholingsaanbod vanuit het samenwerkingsverband.
• Dagcoördinator: één van de twee plusmentoren is aanwezig en kan in het naastgelegen begeleidingslokaal pedagogische begeleiding geven of inspringen in de klas.
Als beide plusmentoren lesgeven in andere klassen dan is er iemand beschikbaar van de trajectgroep, een ander arrangement binnen de school.
Er is een symbioseovereenkomst tussen Willem Blaeu en de Spinaker. De ondersteuningscoördinator van de Spinaker is een halve dag per week aanwezig op
Willem Blaeu voor overleg en ondersteuning. Ook is er contact tussen de docenten van Willem Blaeu en de Spinaker en is de mogelijkheid dat docenten van de
Spinaker in de Trajectplusklas lesgeven.
Hoe komt een leerling in aanmerking voor de Trajectplusklas?
Zie hiervoor het wegingsdocument en de toeleidingsprocedure.
Meer informatie
Voor meer informatie over de Trajectplusklas kunt u contact opnemen
met Willem Blaeu.
Email: trajectplusklas@willemblaeu.nl
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Meer informatie
Voor meer informatie over het samenwerkingsverband en passend onderwijs kunt u terecht op onze website www.swvnk.nl.
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