
Trias biedt meer!
We bieden met 150 medewerkers onderwijs aan ruim 1200 leerlingen. Leerlingen volgen hun 
lessen in de drie vmbo-leerwegen basis / kader / (vak)mavo. Iedere leerling krijgt de gelegenheid 
om vakken op verschillende niveaus te volgen en af te ronden. Binnen iedere leerweg kan de 
leerling kiezen uit verschillende profielen met daarnaast leerroutes en bijbehorende keuzevakken.

SCHOOLPLAN TRIAS 2020-2024

TRIAS BIEDT MEER!
Hoe bevorderen en bewaken we de komende vier jaar de kwaliteit van ons onderwijs? Ons schoolplan gee� daar 
antwoord op. Thema voor 2020-2024 is ‘keuzes maken’: leerlingen kiezen uit een breed onderwijsaanbod en leren 
bij ons hoe zij opleidings-, persoonlijke en maatschappelijke keuzes maken.

Onze ambities
Vijf ambities geven richting aan ons onderwijs tot 2024.
1. We stellen iedere leerling in staat om een ononderbroken  
 leerroute te volgen op basis van capaciteiten, interesse  
 en motivatie. De leerling kan zelf op basis van goede   
 argumenten en met goede begeleiding keuzes maken.
2. De lessentabel en het curriculum van de vakken zijn   
 gericht op een evenwichtige ontwikkeling van   
 cognitieve, praktische en creatieve vaardigheden.
3. Het onderwijs is qua inhoud uitdagend en   
 betekenisvol en maakt gebruik van moderne en  
 gevarieerde middelen.
4. Het schoolklimaat is veilig, gericht op samen  
 leren en leven.
5. Er wordt gericht geappelleerd aan persoonlijk 
 leiderschap, zowel van medewerkers als van  
 leerlingen.

Onze missie
Trias ziet zichzelf als een belangrijke 
schakel voor de leerlingen tussen het 
primair onderwijs en het vervolgonderwijs. 
Onze opdracht is dat iedere leerling, met 
de juiste kennis, vaardigheden en houding, 
op het eigen niveau een vervolgopleiding 
kiest die past bij de eigen motivatie en 
kwaliteiten. De nadruk ligt daarbij op 
kiezen. Trias biedt keuzemogelijkheden en leert de 
leerlingen te kiezen. Niet alleen richting vervolgopleiding, maar ook 
persoonlijk en maatschappelijk.

Onze visie
Trias vormt voor de leerlingen de eerste stap naar participerend en 
zelfstandig burgerschap. Wat kan de leerling? Wat wil de leerling? 
En hoe leert de leerling verantwoord kiezen uit de veelheid van 
mogelijkheden in de snel veranderende maatschappij? Om deze keuzes 
goed te kunnen maken is het voor de leerling belangrijk dat: 
- het leerstofaanbod op het gebied van hoofd, hart en  handen    
 veelzijdig en evenwichtig is; 
- de mogelijkheid tot di�erentiatie wordt geboden; 
- het leerproces begeleid wordt door betrokken professionele docenten.

De parels van Trias
•  We staan voor goede onderwijsresultaten.
 Bij Trias zien we graag dat leerlingen hun opleiding zonder onder-
 breking voltooien en een diploma halen dat voor hen het hoogst  
 haalbaar is. En dat lukt: onze gemiddelde examenresultaten en ons  
 doorstroomrendement liggen boven de wettelijke normering. We  

 zetten dit resultaat graag voort.
• We bieden een rijk onderwijsaanbod.
 Uiteraard voldoen we aan alle wettelijk eisen, maar ons onderwijsaanbod gaat verder. 
 Bijvoorbeeld:
 -  Bovenbouwleerlingen van de beroepsgerichte leerwegen kiezen uit maar liefst vijf   
  profielen en ruim veertig keuzevakken, geclusterd in samenhangende pakketten.
 - Leerlingen in de bovenbouw van de theoretische leerweg kunnen voor loopbaanoriëntatie 
  en -begeleiding een aantal uren uit de vijf profielen kiezen. 
 - Wie naar het havo wil, kan voor een zevende theorievak kiezen.
 - De havo-kansklas is een speciale brugklas voor leerlingen die misschien een havo-opleiding  
  kunnen volgen.
• We zorgen ervoor dat iedereen zich welkom voelt.
 Bij Trias zien we graag dat zowel leerlingen als  
 docenten zich thuis voelen. We spannen ons daar  
 tot het uiterste voor in en maken iedereen   
 wegwijs binnen onze school. 
• We zijn continu in ontwikkeling.
 Hoe kunnen we wat we vandaag doen, morgen  
 nog beter maken? Bij Trias investeren we in 
 de ontwikkeling van ons onderwijs en in de 
 (bij)scholing van onze docenten. 

Ons verzorgingsgebied
•  Zaanstreek-Noord 
 (Wormerveer, Krommenie, Assendel�)
•  Wormerland (Wormer, Jisp)
•  deel van Zaanstreek-Midden 
 (Zaandijk, Koog aan de Zaan)

Hele schoolplan lezen? 
Scan de QR-code

“Leven is kiezen. Maar om goed te 
kiezen, moet je weten wie je bent en 
waar je voor staat, waar je naartoe wilt 
en waarom je daar wilt komen.” 
Kofi Annan, secretaris-generaal van de Verenigde Naties 1997-2006

Hoofd, hart en handen
Onderwijs draait niet alleen om het 
ontwikkelen van kennis. 
Trias hee� ook aandacht 
voor creatieve en 
praktische vaardigheden.
 

Onze kernwaarden
Verantwoordelijkheid, veiligheid en vertrouwen.

Deze kernwaarden vormen de basis voor ons handelen. 

We passen ze continu toe in ons dagelijks onderwijs. 

Verantwoordelijkheid wordt gegeven en genomen, 

vertrouwen wordt gevraagd en geboden, 

en veiligheid wordt samen gecreëerd 

en ervaren. 


