B I J E E N KO M S T
TRAJECTPLUSKLAS
W E L KO M !
15.00 - 16.30 UUR
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Welkom

-

Inleiding voorlichting

-

Doelgroep

-

Een dag uit het leven van de
Trajectplusklas

-

Filmpje

-

Aanmelden Toeleidingsprocedure

-

INLEIDING
• Geschiedenis:
• de aanleiding tot de start van de Trajectplusklas
• Start 22 januari 2018
• Een bovenschoolse voorziening door het SWV NK op het OSG Willem Blaeu
• In samenwerking met VSO Spinaker opgezet

DE TRAJECTPLUSKLAS

• Voor wie?
• De Trajectplusklas is bestemd voor leerlingen in de onderbouw
• die zicht hebben op het halen van een regulier HAVO of VWO diploma
• die intensieve ondersteuning nodig hebben, voordat ze in een reguliere klas
kunnen meekomen.
• Contra indicatie:
• - thuiszitters/ weinig schoolgang

• - bij combi advies : mavo advies (misschien Havo)
• - aanmelding buiten de regio via SWV consulent.

BETROKKEN INSTANTIES
Expertise

Vanuit het samenwerkingsverband:

Professionaliseringsaanbod /
meedenken / TBV afgifte

Willemblaeu
Docenten
Vakkennis/didactiek
ervaring Trajectgroep /
HGW /
leren leren /

Vanuit Spinaker bij de start 17/18
betrokken:
gedrag en ondersteuningsbehoefte de
doelgroep gestructureerd dagritme
omgeving Coaching van docenten
coachings gesprekken wiskunde ervaring
HGW

WERKWIJZE

Werkwijze:
Gedurende een periode van drie jaar worden de leerlingen in kleine
groepen met een vast team van docenten en intensieve
ondersteuning voorbereid op instroom in een reguliere
HAVO/VWO-klas. Door:
-leerlingen executieve vaardigheden te leren,
-Een ondersteunend pedagogisch klimaat te bieden gericht op
zelfvertrouwen en sociale veiligheid en door hun sociale vermogen te
vergroten.
Stand van zaken: 2 klassen
Scholing docenten/team in samenwerking met de VSO Spinaker

EEN DAG UIT HET LEVEN VAN DE
T+KLAS
https://www.youtube.com/watch?v=WYvW3p6kGAg#action=share

AANMELDINGSPROCEDURE
•
•

De procedure
• De school belegt een MDO. (bij vookeur op de woensdag of vrijdagmiddag)
• Willem Blaeu sluit graag aan bij het MDO. Stuur een mail naar:
cvttrajectplusklas@willemblaeu.nl
• 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.
• 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
CVTtrajectplusklas en betrokken swv consulent.

•

Data cvt : 6/2, 13/3 , 29/5

AANMELDINGSPROCEDURE

• Na bespreking in CVT:
• De CvTtrajectplusklas vraagt de Toelaatbaarheidsverklaring Bovenschoolse
Voorziening

• (TBV) aan bij het samenwerkingsverband Noord-Kennemerland.
• Wanneer de Trajectplusklas niet 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.
• Leerlingen uit een ander samenwerkingsverband worden alleen toegelaten bij voldoende plek en onder
bepaalde voorwaarden. Aanmelding verloopt via de consulent

NOG VRAGEN?
.

• Zie verder www.swvnk.nl Trajectplusklas
• Informatie
• Voorlichting Trajectplusklas voor ouder(s)/verzorger(s), leerling en
begeleider(s) op 28/11, 23/1 aanvang 15.00 uur op het Willem Blaeu
• Informatie Trajectplusklas zie website SWVNK.nl (link naar Trajectplusklas)
• Algemene informatie OSG Willem Blaeu www.willemblaeu.nl
• Data bijeenkomsten CVT : v.a. 19/12 , 16/1, 6/2, 13/3 , 29/5

