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Trias biedt meer! 
Flexibel en organisch leren is wat wij ‘gewoon’ doen
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EXAMENRESULTATEN

JAARVERSLAG 2020/2021 - TRIAS VMBO

Sem:

“Ik vind het fijn om tijdens 
de mentorles zo na te denken 
over wat ik voel, want dat doe 
ik uit mezelf eigenlijk nooit.”

Schooljaar 2020-2021 was net als het jaar daarvoor vanwege covid-19 een 
uitdagende tijd. Ik ben trots op onze flexibele inspanningen en de resultaten die 
geleverd zijn. In 2020 hebben wij ons nieuwe schoolplan geformuleerd. Geen 
koerswijziging, maar een (verbeterde) voortgang van reeds ingezette ambities. 
Flexibiliteit, veerkracht en een echt onderwijshart zijn de termen die passen bij 
een Triascollega.
Ondanks de tijd die opging aan alle logistieke processen ten tijde van covid-19, 
hebben we toch mooie stappen gezet. Deze zijn o.a. zichtbaar in ‘hoofd hard 
handen’, digitaal onderwijs, LOB, Ondersteuning & Begeleiding, vakmavo, 

profiel Dienstverlening & Producten en de keuzevakken Media & Vormgeving, 
Horeca & Ondernemen. Naast deze aandacht hebben we extra ingezet op 
het welzijn van onze leerlingen. Het welzijn van onze leerlingen was voor ons 
een zorg. Ik spreek dan ook niet van onderwijsachterstand, maar van 
leefachterstand. Leerlingen raakten los van structuur en sociale context. 
Mijn inschatting is dat we komende schooljaren hierop moeten inzetten. 

Karin van Gastel, 
directeur Trias VMBO 

Hoofd, hart en handen in 2020/2021

•  Borging H3O: na een succesvolle pilot voerden we de  
 H3O-klassen, waarin de drie vmbo-niveaus worden   
 gecombineerd, breder door in de onderbouw. 
 De aansluiting met de bovenbouw is een speerpunt. 
 De ontwikkeling van Science als nieuw vak in het rooster  
 van leerjaar 2 is een goed voorbeeld.
•  Vakmavo: dankzij onze inloting voor de pilot ‘de nieuwe  
 theoretisch leerweg’ hebben we gezamenlijk met het  
 Regio College de voorbereidingen voor Zorg & Welzijn  
 getro�en om betekenisvol leren op TL-niveau komend  
 schooljaar aan te bieden. Vakmavo Techniek is onze   
 volgende uitdaging.

Structuur biedt ruimte in 2020/2021

•  Laptop: de voorbereiding op de digitalisering van een  
 deel van ons onderwijs hee� er toe geleid dat iedere  
 leerling van leerjaar 1 met z’n eigen laptop minimaal   
 30% van zijn lessen hee� gevolgd. Covid-19 hee� positief  
 geholpen. Leerjaar 2 wordt komend schooljaar uitgerold.
•  Geslaagde leerlingen op vmbo basis niveau zijn 
 voorbereid om in het komend schooljaar in leerjaar 4 
 kader verder te gaan.

Docent als lerende professional in 2020/2021

•  Pedagogisch handelen; dankzij de ingezette ontwikkeling  
 hebben de meeste mentoren voor hun eigen klas   
 een pedagogisch groepsplan gemaakt. Volgens dat 
 plan handelen de betrokken docenten en mentor. Acties 
 en resultaten zijn hierdoor zichtbaar vastgelegd.
•  Digitalisering: dankzij ‘onderwijs op afstand’ hee� de  
 docent voor een tweede schooljaar zich verder digitaal  
 ontwikkeld. Hierbij werd ook het hybride lesgeven niet  
 geschuwd. Flexibel en organisch leren is wat wij op Trias  
 ‘gewoon’ doen.


