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Het kan zijn dat het een leerling niet lukt om ondanks die
extra hulp de lessen goed te volgen. In dat geval gaan we
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In de Trajectklas zitten leerlingen van verschillende niveaus
die het - om uiteenlopende redenen - even niet volhouden
in hun klas. De leerling krijgt dan onderwijs op maat aangeboden. Het doel van deze klas is altijd het terug laten keren
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hand van een plan van aanpak dat specifiek gericht is op de
hulpvraag van de desbetreffende leerling. Maatwerk wordt
dus geleverd.
ALETTA MAATWERKKLAS (VMBO BOVENBOUW)
Als er over leerlingen in vmbo bovenbouw zorgen zijn of
zij hun diploma wel gaan halen, dan kunnen leerlingen geplaatst worden in de Maatwerkklas vmbo bovenbouw. We
gaan er dan vanuit dat de leerling met extra ondersteuning
zijn diploma op basisberoeps- of kaderberoepsniveau kan
halen.
Leerlingen die in de maatwerkklas worden geplaatst, hebben bijvoorbeeld veel moeite met theorievakken. In dat geval kunnen we een leerwerktraject aanbieden waarbij de
theorievakken worden vervangen door stages. En wanneer
er meer tijd nodig is dan de twee officiële examenjaren,
dan kunnen we de mogelijkheid bieden in drie jaar het diploma te halen.
Mocht het halen van een vmbo-diploma toch niet haalbaar
zijn, dan kunnen we op zoek gaan naar een manier waarop
een verklaring of getuigschrift kan worden behaald waarmee toegang tot het mbo-onderwijs mogelijk is. Hiervoor
werken we samen met de mbo-opleidingen.
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