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Trias biedt meer! Passend voor een ieder en allen
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EXAMENRESULTATEN

JAARVERSLAG 2021/2022 - TRIAS VMBO

Ryan:

“Ik vind Trias een leuke 
school, want ik kan 
worden wat ik wil!”

Schooljaar 2021/2022 was net als de twee jaar daarvoor vanwege 
COVID-19 een uitdagende tijd. Ik ben trots op onze flexibele 
inspanningen en de resultaten die geleverd zijn. Dankzij het Nationaal 
Programma Onderwijs hadden we meer armslag om onze leerlingen 
zowel cognitief (verstandelijk) als sociaal-emotioneel te begeleiden 
en te ondersteunen. Positieve resultaten zijn onder andere zichtbaar 
in ‘hoofd hart handen’, digitaal onderwijs, LOB, Ondersteuning & 
Begeleiding, de vakmavo (nieuwe theoretische leerweg) Zorg & Welzijn 
met een klas en de examens profiel Dienstverlening & Producten.

Afgelopen schooljaar hebben we, nog meer dan anders, 
ingezet op het welzijn van onze leerlingen. Dit was voor ons een 
zorg. Wij merkten dat een groot aantal leerlingen los was geraakt 
van structuur en sociale context. 
Deze ‘leef’achterstand is wat ons betre� een terugkerend thema 
voor de komende schooljaren.
 

Hoofd, hart en handen in 2021/2022

•  H3O: na een succesvolle pilot is ‘hoofd hart handen’ zichtbaar  
 in de onderbouw. De ontwikkeling van Science als nieuw vak in  
 het rooster is een goed voorbeeld. De aansluiting met de   
 bovenbouw blij� een speerpunt voor komend jaar. 
•  Vakmavo: we zijn gestart met de vakmavo Zorg & Welzijn een  
 derde klas. Bij de ‘vakmavo’ krijg je niet alleen theoretische  
 vakken, maar ook zes uur in de week een praktijkgericht vak. 
 Een mooie combinatie van theorie en praktijk! Komend   
 schooljaar starten we met de vakmavo Techniek en Innovatief  
 Vakmanschap. 

Structuur biedt ruimte in 2021/2022

•  Laptop: afgelopen schooljaar werkten de eerste- en tweedejaars  
 leerlingen met een laptop in de klas waardoor zij de ICT basis-
 vaardigheden leren toepassen. Een mooie eerste stap om tijdens  
 hun schoolloopbaan digitaal geletterd te worden. Wij merken  
 dat het gebruik van de laptop in de klas positief bijdraagt aan  
 het gedi�erentieerd (naar niveau en tempo) lesgeven. Komend  
 schooljaar gaan de leerlingen in leerjaar 3 met een laptop, zoals  
 ze gewend zijn, aan het werk.
•  Stapelen: voor het eerst is een aantal leerlingen met een   
 vmbobasisdiploma succesvol geslaagd voor het examen van de  
 kaderberoepsgerichte leerweg. Deze leerlingen hebben dit in  
 een jaar volbracht. Hierdoor hebben zij nu de mogelijkheid om  
 door te stromen naar het mbo niveau 3 of zelfs 4. 

Docent als lerende professional in 2021/2022

•  Pedagogisch handelen: afgelopen schooljaar is er veel ingezet  
 op ons pedagogisch handelen. Aandacht was er voor de rol van  
 de mentor, het aanbod basisondersteuning en begeleiding, en  
 zichtbare structuur. Weerstand en motivatie waren hierbij   
 belangrijke thema’s. 
•  Beroepsbeeld docent: de ontwikkeling van de opleidings-
 school Zaanstreek (Trias maak hiervan deel uit) hee� er toe  
 bijgedragen dat we het beroepsbeeld van de docent in het  
 voetlicht hebben gezet. Marco Snoek was voor ons de inspirator.  
 Komend schooljaar gaan we hiermee verder.
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