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Toeleidingsprocedure
Voorwoord
Trajectplusklas
Voor wie?
Leerlingen vanuit vo, vso, po, so/sbo uit het samenwerkingsverband Noord-Kennemerland kunnen aangemeld worden voor de Trajectplusklas. De Trajectplusklas
biedt leerstof op HAVO/VWO niveau leerjaar 1, 2 en 3 aan.
Leerlingen uit een ander samenwerkingsverband worden alleen toegelaten bij voldoende plek en onder bepaalde voorwaarden. Aanmelding verloopt via de consulent vo van het samenwerkingsverband Noord-Kennemerland. Voor meer informatie kan de consulent van het betreffende samenwerkingsverband een mail sturen
naar: cvttrajectplusklas@willemblaeu.nl.
De procedure
• De school belegt een MDO. Het wegingsdocument kan hierbij ter ondersteuning gebruikt worden:
- De consulent passend onderwijs die verbonden is aan de school van herkomst is betrokken bij de besluitvorming.
- Optioneel; Willem Blaeu kan benaderd worden voor advies of informatie. Aansluiten
bij een MDO behoort ook tot de mogelijkheden. Stuur een mail naar: cvttrajectplusklas@willemblaeu.nl
- School van herkomst levert een week* voorafgaand aan de Commissiebespreking, in
afstemming met de eigen (po/vo) consulent het dossier aan via het TOP dossier.
- Ouders geven toestemming voor inbreng en inzage TOP dossier door Commissie van
Toewijzing Trajectplusklas (CvTtrajectplusklas) en betrokken consulent.
- TOP dossier bevat: verzuimoverzicht (toepassing), didactische gegevens en/of cijfers,
bao verloop, IQ gegevens met verslag, evt Iep-toets, NIO, diagnostisch verslag, dyslexie of andere relevante verslagen, MDO verslagen van minimaal 1 jaar voorafgaand
aan plaatsing.
• De Trajectplusklas lijkt meest passende vorm.
De CvTtrajectplusklas vraagt de Toelaatbaarheidsverklaring Bovenschoolse Voorziening (TBV) aan bij het samenwerkingsverband Noord-Kennemerland.
• De Trajectplusklas voldoet niet aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling.
De CvTtrajectplusklas laat dit schriftelijk aan ouder(s)/verzorger(s) en school
van herkomst weten. De zorgplicht ligt bij de school van herkomst.
Informatie
• Voorlichting Trajectplusklas voor ouder(s)/verzorger(s), leerling en begeleider(s)
op 28 november 2018, 23 januari 2019 om 15.00 uur op het Willem Blaeu
• Informatie Trajectplusklas:
• Algemene informatie OSG Willem Blaeu:

* Data bijeenkomsten CvT:
• 19 december 2018
• 16 januari 2019
• 6 februari 2019
• 13 maart 2019
• 29 mei 2019

Meer informatie
Voor meer informatie over het samenwerkingsverband en passend onderwijs kunt u terecht op onze website www.swvnk.nl.
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