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Informatie Trajectvoorziening Samenwerkings-verband Voortgezet Onderwijs MiddenKennemerland
Uitgangspunten
In de trajectvoorziening gaan wij uit van jouw mogelijkheden en talenten. Wij willen jou
ondersteunen in je groei naar een tevreden en zelfstandig persoon. Daarom besteden wij in de
trajectvoorziening veel aandacht aan de competenties die je nodig hebt om je te kunnen redden op
school. Ons doel is om jou goed voor te bereiden op terugstroom naar je vorige school of
doorstroom naar een meer passende plek.
Onze docenten bieden je in de Trajectvoorziening (TV) in Wijk aan Zee een prettige en veilige plek.
Een plek waar je jezelf kunt zijn én waar je fouten mag maken. Omdat je daar nu eenmaal van leert.
Om zo’n veilige en vertrouwde plek in stand te houden, hebben we een aantal afspraken gemaakt.
Als iedereen zich daaraan houdt, weten we zeker dat we onze belofte waar kunnen maken. Jezelf
ontwikkelen doe je namelijk het beste als voor jou helder is wat er van je wordt verwacht. In dit
informatieboekje vind je de praktische regels en afspraken. Volg ze en je zult zien dat het werkt.
Duur van de plaatsing
De plaatsing duurt in de meeste gevallen ongeveer 12 lesweken. Het onderwijs wordt op maat
gemaakt voor iedere leerling, waardoor de opleidingsduur per cursist kan verschillen. We kunnen na
overleg met elkaar en het schakelloket van het SWV beslissen om de plaatsing uit te breiden tot 6
maanden. Bij doorstroom naar een vervolgopleiding wordt rekening gehouden met de instroomdata
van de vervolgopleiding.
Samenwerking met je ouders en begeleiders/ hulpverleners
Om je op een vlotte en goede manier weer te terug te plaatsen op school is het van belang dat we
met jouw ouders samenwerken. We zien hen als onze pedagogische partners. Zij nemen een
onderwijsondersteunende houding aan. Wij maken 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 te gaan inzetten. Zo werken we samen aan je sterke
kanten en proberen we de kans op slagen te vergroten.
Onderwijsactiviteiten
Je bent vijf volle dagen per week aanwezig in de TV van 8.45 tot 14.30. Van alle uren op school wordt
je aan- of afwezigheid geregistreerd. Wij gaan uit van 100% aanwezigheid.
Het kan zijn dat jij heel goed bent in de praktijk en dat een stage bij jouw opleiding passend zou zijn.
In dat geval gaan we daarover in overleg met jouw school en organiseren we een maatwerk traject
met een andere weekplanning.
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Je krijgt dezelfde lesstof aangeboden in de TV als je klasgenoten op de school van herkomst volgen.
Je weet wat je moet doen door in te loggen op de ELO. De docent van de TV ontvangt via de
trajectbegeleider van de school van herkomst een planning met doelen, opdrachten en toetsen. Die
komen in jouw map op de TV. Je neemt zelf de eerste keer je boeken mee naar de TV en die laat je in
het lokaal in Wijk aan Zee.
Als je de hele dag volgens planning werkt in de TV hoef je geen huiswerk te maken. De toetsen die je
hebt gemaakt worden nagekeken door de docent op de school van herkomst. Het werk dat je maakt
en beschrijving van je vorderingen verzamel je in je portfolio.
Indeling van de periode in de TV
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 je ondersteund en kun je wennen aan het werken volgens de regels en werkwijze in
de TV. Ergens aan het einde van de periode vindt er een betrokkenenoverleg plaats. Hierbij vertel jij
hoe je vindt dat het gaat, dat doen je ouders en begeleiders ook. Er is ook iemand van de school van
herkomst aanwezig die zo op de hoogte blijft van jouw ontwikkeling.
In fase 2 laat je zien dat je in staat bent om schoolse vaardigheden te ontwikkelen en toe te passen.
Als je deze beheerst en de docent ziet dat je deze competenties structureel inzet dan wordt dit
besproken in het betrokkenenoverleg en mag je door naar 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. Hierdoor is er geen garantie dat
jij geen achterstand oploopt in vergelijking met klasgenoten van de school van herkomst.
Regels TV
Openingstijden
De school is vanaf 08.00 uur ’s morgens tot 17.00 uur ’s middags open.
Ingang school
De TV is in het gebouw van Heliomare Onderwijs, Verlengde Voorstraat 8 1949 CM in Wijk aan Zee.
Lestijden
Je wordt geacht op tijd te komen en voor aanvang van de schooldag bij het leslokaal te zijn.
Ziekmelding
Kun je door ziekte niet op school komen, dan moet je vader/moeder/verzorger dit voor 08:30 uur
doorgeven aan de administratie. Bij ziekmelding graag de naam en de trajectvoorziening van het
samenwerkingsverband melden bij de receptiebalie 088 920 88 88. Indien je langer of vaker ziek bent
zullen we je telefonisch en / of schriftelijk benaderen om te vragen naar je herstel en geplande
terugkomst.
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.
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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) en de schoolarts en
schoolverpleegkundige en zullen 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.
Schoolregels
1. Je bent op tijd aanwezig in het klaslokaal. We beginnen om 8.45 uur.
2. Je houdt alleen pauze op de afgesproken plek. Je mag de eerste pauze niet van het schoolterrein
af.
4. Je neemt al jouw schoolspullen mee; in ieder geval pen, agenda, geodriehoek, rekenmachine en
gymspullen.
5. Je neemt eten en drinken mee voor de lunch.
3. Je zet je petje af in de les.
6. Aanwijzingen van het personeel volg je op.
Gedragsregels
1. Iedereen respecteert zichzelf, anderen en andermans spullen.
2. Iedereen helpt mee om de school schoon te houden.
3. Niemand pest een ander.
4. Niemand bedreigt en intimideert een ander.
5. Niemand neemt drugs mee naar school.
6. Niemand is onder invloed van drugs en/of alcohol op school of op het schoolterrein.
7. Niemand neemt wapens of vuurwerk mee naar school of heeft die in zijn bezit.
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. Roken is alleen toegestaan op een speciaal gedeelte in het
rookhok buiten op het plein. Graag sigarettenpeuken en ander afval in de daarvoor geplaatste
bakken gooien.
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 tijde 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.
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Werkplekken personeel
Het betreden van de docentenruimte, receptie, administratie door leerlingen is niet toegestaan.
Kantine
Gekoelde dranken en snoep zijn bij de automaten verkrijgbaar en er staat een automaat voor koffie
en thee.
Vervoer
Indien een leerling niet zelfstandig kan reizen dienen de ouders bij de eigen gemeente een
tegemoetkoming voor de vervoerskosten aan te vragen.
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
Alleen in de lunchpauze is het toegestaan het schoolterrein te verlaten, niet in de kleine pauzes.
Adresgegevens kantoor SWV VO MK
Antillenstraat 21, 1944XA in Beverwijk
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