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Informatie Trajectvoorziening Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden-Kennemerland
Uitgangspunten
Als je leerling ben op een van de zeven reguliere VO scholen in ons SWV kun je gebruik maken van
het aanbod in de Bovenschoolse Trajectvoorziening (BTV) van het SWV. Dit gaat om het Jac P. Thijsse
College, Clusius College en Bonhoeffer in Castricum. Daarnaast gaat het om de vier scholen van het
Kennemer College in Beverwijk en Heemskerk: Kennemer Praktijkschool, afdeling Beroepsgericht,
MAVO en als laatste de HAVO/VWO afdeling.
In de BTV kun je worden geplaatst als je een leerling bent die om verschillende redenen niet langer
op een passende en effectieve manier aan het onderwijsproces op je eigen school kunt deelnemen.
Dit kan bijvoorbeeld zijn als je een leerling bent die langdurig thuis zit en die ondersteuning nodig
heeft om weer een school te gaan bezoeken. Ook kan je op de BTV worden geplaatst als je bent
uitgevallen of dreigt uit te vallen op een school voor Voortgezet Onderwijs en je
ondersteuningsbehoefte nog niet duidelijk in kaart zijn.
De BTV biedt jou een tijdelijke plek om tot rust te komen en samen te bekijken wat er moet
gebeuren om terug te keren naar de school van herkomst of een andere school die beter bij je past.
Daarna begeleidt de BTV je bij de plaatsing op de school van herkomst of een andere school
waarvoor gekozen is.
Duur van de plaatsing
Het onderwijs wordt op maat gemaakt voor iedere leerling, waardoor de periode binnen de BTV per
leerling kan verschillen. De plaatsing duurt in de meeste gevallen ongeveer 13 lesweken. We kunnen
na overleg met elkaar en het schakelloket van het SWV beslissen om de plaatsing te verlengen indien
dit een meerwaarde kent. De verlenging kent een duur van 4-6 weken.
Bij doorstroom naar een vervolgopleiding wordt rekening gehouden met de instroomdata van de
vervolgopleiding.
Samenwerking met je ouders en begeleiders/ hulpverleners
Om op een goede manier inzicht en overzicht te creëren is het van belang dat we met jouw ouders
samenwerken. We zien hen als onze pedagogische partners en verwachten van hen een
onderwijsondersteunende houding.
Vanuit de BTV maken we ook gebruik van de expertise van betrokken begeleiders of hulpverleners.
Als we zien dat er nog meer ondersteuning nodig is voor jou of thuis zullen we dit bespreken en
vragen je ouders dit in te gaan zetten. Dit alles met als doel om uitzicht te creëren op een passend
onderwijsaanbod.
Onderwijsactiviteiten
Je bent drie volle dagen per week aanwezig in de BTV van 9.00 tot 14.00. De schooldagen zijn op
maandag, dinsdag en donderdag. Van alle uren op school wordt je aan- of afwezigheid geregistreerd
en gecommuniceerd met alle betrokkenen. Wij gaan uit van 100% aanwezigheid.
Bij een niet nakomen van de aanwezigheid zonder een geldige reden, zal er een melding gedaan
worden aan de LPA van jouw woongemeente.
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Het kan zijn dat jij heel goed bent in de praktijk en dat een stage bij jouw opleiding passend zou zijn.
Dit kan b.v. zijn op de andere dagen: op woensdag en vrijdag. Het kan ook zijn dat je op deze dagen
wel lessen volgt op je eigen school. In elk traject gaan we daarover in overleg met jouw school en
organiseren we een maatwerk traject met een eigen weekplanning.
Je doet in principe een deel van dezelfde leerstof in de BTV als je klasgenoten op de school van
herkomst. Je weet wat je moet doen door in te loggen op de ELO. De docent van de BTV ontvangt via
de trajectbegeleider van de school van herkomst een planning met doelen en opdrachten. Die komen
in jouw map op de BTV. Als je de hele dag volgens planning werkt in de BTV is er geen huiswerk meer
te maken. Soms is huiswerk leren maken wel een doel. De toetsen die je hebt gemaakt worden
nagekeken door de docent op de school van herkomst.
Naast het werken aan de leerstof vinden er binnen de periode op de BTV diverse activiteiten plaats.
Dit kan per week verschillend zijn. Je kunt hierbij denken aan; sport, koken, creatief, mindfulness. Je
wordt als leerling tenminste een dag voordat de activiteit plaats vindt geïnformeerd zodat jij je
hierop kunt kleden en/ of het juiste materiaal kunt meenemen. Verwacht wordt dat iedere leerling
deelneemt aan de diverse activiteiten; er wordt rekening gehouden met eventuele beperkingen.
Indeling van de periode in de BTV
De plaatsing bestaat uit drie fases. Na het intakegesprek vul je je ontwikkelplan in samen met de
docent. Wekelijks kies je doelen uit waaraan je gaat werken. Je reflecteert dagelijks op hoe dat is
gelukt en waar mogelijk aandachtspunten liggen. De docent beoordeelt je ook hierop. Als jullie
verschillen van mening dan voer je daar een gesprek over en spreek je af hoe je het de volgende keer
kan voldoen.
In fase 1: wordt door de medewerkers van de BTV inzicht gecreëerd in jouw schoolse functioneren en
in jouw welzijn. Welke vaardigheden beheers je en waarin heb je ondersteuning nodig vanuit de
docent, hoe is jouw houding in relatie tot je schoolwerk. Ook wordt er gekeken in welke mate jij
ondersteuning krijgt vanuit thuis en/ of hulpverlening op zowel je schoolse functioneren als je sociaal
emotioneel functioneren. In deze fase wordt onderzocht wat het meest van invloed is op het
stagneren van jouw schoolproces. Wat is hiervan veranderbaar/ leerbaar en op welke wijze kan hier
een verandering in optreden door een passende interventie.
In fase 2: wordt intensief ingezet op het aanleren van zowel schoolse vaardigheden als sociaal
emotionele vaardigheden. Dit, in samenwerking met jouw ouders alsmede betrokken hulpverleners.
Afhankelijk van het oppakken en accepteren van de ondersteuning wordt een advies voor het uitzicht
gegeven. Dit wordt verder uitgezet in fase 3.
fase 3: de terugplaatsing naar school. Het kan ook zijn dat jullie hier in overleg kiezen voor een
andere school. Daarbij wordt door jouw school van herkomst om advies gevraagd van het
schakelloket RASTT.
Hoe lang een fase duurt, hangt af van jouw mogelijkheden en inzet en van de ondersteuning die
vanuit jouw omgeving plaats vindt. Hierdoor is er geen garantie dat jij geen achterstand oploopt in
vergelijking met klasgenoten van de school van herkomst.
Regels BTV
Openingstijden
De school is vanaf 08.30 uur ’s morgens tot 17.00 uur ’s middags open.
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Ingang school
De BTV is in schooljaar 2019-2020 gesitueerd in het gebouw van het buurthuis Wijk en Duin, in
Beverwijk. Dit is gelegen aan de Wilgenhoflaan 2C, 1944 TD , in Beverwijk.
Lestijden
Je wordt geacht op tijd te komen en voor aanvang van de schooldag bij het leslokaal te zijn.
Maandag, dinsdag en donderdag: 9.00u tot 14.00u.
Ziekmelding
Kun je door ziekte niet op school komen, dan moet je vader/moeder/verzorger dit tussen 8.30uur en
9.00 uur doorgeven aan Debbie van Batum. Ook vragen wij ouders/ verzorgers om dagelijks contact
te onderhouden bij jouw ziek zijn, zodat we op de hoogte zijn van het proces van herstel en de
geplande terugkomst. Bij frequente ziekmelding wordt de schoolarts/ schoolverpleegkundige van
jouw school benaderd en zal jij met je ouders worden opgeroepen voor een onderzoek.
Dokter-/tandartsbezoek
Het bezoeken van de dokter en/of tandarts moet je zoveel mogelijk buiten de lessen om regelen.
Zorg dat je docent op de hoogte is van het bezoek voordat je gaat. Docent Debbie van Batum:
d.vanbatum@swvvomk.nl of 06 83 23 20 72.
Afwezigheid
Afwezigheid zonder geldige reden is niet toegestaan en wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.
Voor het verzuim van lessen moet vooraf bij de docent en de secretaresse een verzoek worden
ingediend. Docent Debbie van Batum: d.vanbatum@swvvomk.nl of 06 83 23 20 72.
Bij frequent verzuim of afwezigheid werken we samen met leerplicht (LPA) zal zij jou en je ouders
oproepen.
Regels
In deze groep gelden de volgende regels: alle leerlingen zijn verantwoordelijk voor de goede gang
van zaken in en rondom de school. Er wordt van iedere leerlingen verwacht dat hij/zij de aanwijzingen en verzoeken van het personeel opvolgt.
Mobiele telefoon
Het gebruik van een mobiele telefoon in de les mag alleen in overleg met de docent.
Het gebruik van de telefoon als opnameapparatuur is binnen en buiten het schoolgebouw NIET
toegestaan en kan leiden tot schorsing van de leerling.
Roken
In het gehele gebouw is roken verboden.
Drugs, alcohol en wapens
Het gebruik van en/of handel in alcohol en drugs in de school en op het schoolterrein of het ‘onder
invloed’ verkeren tijdens de lessen is niet toegestaan. Ook wapens zijn niet toegestaan. Op het niet
naleven van deze regel volgt een schorsing voor het volgen van de lessen of zelfs verwijdering van
school.
Indien wij vermoeden dat er sprake is van drugs-, alcohol- of wapenbezit binnen de school wordt er
te allen tijden melding gedaan bij de politie. Bovendien word je verplicht om een gesprek aan te gaan
bij de Brijder Verslavingszorg, als wij een vermoeden hebben dat je verslaafd bent. Ook zullen wij je
ouders op de hoogte brengen.
Zie hiervoor het protocol vermoeden van middelenmisbruik.
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Werkplekken personeel
Het betreden van de ruimten die niet bij de Bovenschoolse Traject Voorziening horen, is door
leerlingen niet toegestaan.
Vervoer
Indien een leerling niet zelfstandig kan reizen dienen de ouders bij de eigen gemeente aanvraag te
doen voor aangepast leerling vervoer. Hierin ondersteunt de school van inschrijving.
Aansprakelijkheid
Het schoolbestuur stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van
eigendommen van leerlingen, die in de schoolgebouwen en op de terreinen aanwezig zijn of worden
achtergelaten.
Kledingvoorschriften
Buitenkleding, zoals jassen, dassen, petten en handschoenen worden alleen gedragen bij
binnenkomst in en vertrek buiten school. Deze kleding wordt tijdens het onderwijs niet in de locaties
gedragen.
Gehoorzamen
Als het onderwijsproces of het functioneren van medewerkers wordt belemmerd doordat
bijv. goede communicatie, identificatie en veiligheid in het geding zijn of dreigen te komen kan de
locatieleider, de teamleider of directeur van de school van herkomst, of de directeur van het samenwerkingsverband je oproepen voor een gesprek waarin sancties worden besproken.
Spreektaal
In en op het schoolterrein wordt Nederlands gesproken. Dit om de veiligheid op school te
waarborgen.
Pauze
In de lunchpauze is het toegestaan om het schoolterrein te verlaten. Dit nadat er toestemming van je
ouders/ verzorgers is afgegeven tijdens de intake. In de kleine pauze blijven de leerlingen op het
terrein.
Adresgegevens kantoor SWV VO MK
Antillenstraat 21
1944 XA Beverwijk
0251822540
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