We zijn gestart met de bouw van ons nieuwe
herkenbare VMBO Trivium College!
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Voorwoord
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Voor u ligt de schoolgids met een overzicht
van het onderwijs, de organisatie en de
verschillende regelingen bij ons op school.
Naast de schoolgids vindt u op de website
www.vmbotriviumcollege.nl onder de knop
Schoolinformatie, specifieke informatie per
leerjaar en alles over de Trivium-Talent-Route.
VMBO Trivium College is een school voor
Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs. Onze opdracht is leerlingen leren
de beste keuzes te maken voor nu en hun
toekomst en dat zij met plezier naar school
komen. Dat doen wij door actief in contact
te blijven met de leerlingen over wat hen
bezighoudt. Leerlingen ontdekken waar hun
interesses en talenten liggen, waardoor zij
steeds beter weten waarom en waarvoor
zij leren. Wij doen dat in een leeromgeving
die aansluit bij de interesses van de leerlingen, waar leerdoelen en kwaliteiten positief
worden benoemd. In vier jaar groeien onze
leerlingen uit tot zelfbewuste, ondernemende jongeren met een diploma, die weten
waar zij voor staan!
Naast het bieden van een inspirerende en
uitdagende leeromgeving, hechten wij veel
belang aan een goede sfeer in de klas en op
school. De school is een ontmoetingsplek.
Hier ontmoeten leerlingen hun vrienden en

maken zij nieuwe vrienden. Wij doen er dan
ook alles aan om leerlingen, ook in deze coronatijd, een prettige, vertrouwde en veilige
leeromgeving te bieden, want alleen dan
kunnen zij zich volledig ontwikkelen.
Goed contact tussen ouder(s)/verzorger(s),
leerlingen en school vinden wij een voorwaarde. Wij rekenen op inzet en motivatie
van onze leerlingen en vragen uw ondersteuning en betrokkenheid bij het leerproces en
welbevinden van uw zoon/dochter bij ons
op school. Met elkaar doen wij ons best om
onze leerlingen, uw zoon/dochter, een goede
schooltijd te bezorgen.
De foto’s in de schoolgids zijn gemaakt door
onze leerlingen tijdens het keuzevak fotografie. Mocht u vragen hebben naar aanleiding
van de schoolgids, of wilt u verdere informatie over onze school, dan kunt u altijd contact
met ons opnemen. Onze medewerkers zijn
graag bereid uw vragen te beantwoorden.
Wij wensen iedereen een prettig en succesvol
schooljaar toe!
Met vriendelijke groet,
Mede namens het team,
Mevr. E. Lede-Wasbloem,
Mevr. H. Leliveld
Directie VMBO Trivium College
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COVID-19

Wij volgen de berichtgeving vanuit de rijksoverheid en het RIVM met betrekking tot
de besmetting door het corona-virus op de
voet. Op dit moment is er geen aanleiding
voor specifieke maatregelen, anders dan
het volgen van de richtlijnen van het RIVM,
het advies van de GGD en de protocollen
van de VO-Raad. Via het Ministerie van
Onderwijs en de VO-Raad worden wij geïnformeerd indien aanvullende maatregelen
noodzakelijk zijn. Indien daar aanleiding
toe is, zullen wij leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) hier nader over informeren.
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VMBO Trivium College

VMBO Trivium College is een kleine school
met 280 leerlingen. De school wil een open
klimaat scheppen waarbij alle leerlingen
zich vertrouwd en veilig voelen en waar ze
de aandacht krijgen die ze verdienen.
Op VMBO Trivium College worden twee
leerwegen aangeboden:
• de basisberoepsgerichte leerweg
• de kaderberoepsgerichte leerweg
in de profielen:
• Dienstverlening en Producten (D&P)
• Economie en Ondernemen (E&O)
• Media, Vormgeving en ICT (MVI)

De basisberoepsgerichte leerweg

De kaderberoepsgerichte leerweg
Deze leerweg bestaat uit algemeen vormende en beroepsvoorbereidende vakken.
Zowel in theorie- als in praktijkvakken biedt
deze leerweg een uitstekende voorbereiding op de opleidingen op niveau 2, 3 en 4
van het MBO

Openbare Identiteit
Onze school is een openbare school. Dit
betekent dat wij, voor zowel leerlingen als
medewerkers, een ontmoetingsplaats zijn
voor een zo groot mogelijke diversiteit aan
levensbeschouwelijke en culturele opvattingen. Verdraagzaamheid en respect voor
de opvattingen van anderen zijn onmisbaar
om onze complexe samenleving leefbaar te
houden.

Deze leerweg is sterk praktijkgericht en
bereidt de leerling voor op middelbaar
beroepsonderwijs op niveau 2. De algemeen vormende vakken staan in dienst
van de beroepsvoorbereidende vakken.
De leerling doet examen in vier algemeen
vormende vakken en een beroepsgericht
programma.
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Missie & Visie

8

Missie

Visie

Het VMBO Trivium College bereidt de
leerlingen voor op een goede start in het
middelbaar beroepsonderwijs. Wij willen de
leerlingen naar een niveau van kennis en
vaardigheden brengen dat recht doet aan
hun talenten.
Daarnaast begeleiden we de leerlingen in
hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en
zelfredzaamheid, zodat zij hun weg kunnen
vinden in de samenleving. Wij willen dat
onze leerlingen ondernemend zijn, over
(hun) grenzen heen kijken en daarmee
hun grenzen verleggen. We doen dit in
een open en zorgzaam leef- en leerklimaat,
waarin leerlingen individuele aandacht en
begeleiding krijgen en leerlingen en medewerkers zich vertrouwd en veilig voelen.
Kernwaarden van het VMBO Trivium
College zijn samenwerking, erkenning en
ontwikkeling van individuele talenten en
behoeften, wederzijds respect en verdraagzaamheid.

Om actief en zinvol deel te kunnen nemen
aan een snel veranderende samenleving
zijn naast 21e -eeuwse kennis en vaardigheden, ook waarden, normen en competenties
van belang. Te denken valt aan omgaan met
verschillen en vernieuwingen of het besef
dat samenwerken een meerwaarde kan zijn
bij het bereiken van resultaten. Om ons
onderwijs te laten aansluiten bij ontwikkelingen in de samenleving, streven we ernaar
dat het plaatsvindt in een actuele, maatschappelijke en betekenisvolle context.
Hierbij staan eigenaarschap en aansluiting
bij de belevingswereld van de leerling centraal. Binnen een positief leerklimaat dagen
we leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen wat betreft leerprestaties, sociaal-emotionele ontwikkeling en maatschappelijk
functioneren en zo hun talenten optimaal
te ontwikkelen. Onderwijs en begeleiding
zijn zo ingericht dat leerlingen in toenemende mate medeverantwoordelijkheid
dragen voor hun leerproces en persoonlijke
ontplooiing. Om leerlingen te stimuleren
actief en zelfverantwoordelijk te werken
aan hun ontwikkeling, passen we activerende werkvormen toe in een inspirerende,
motiverende en ondernemende leeromgeving. Reflectie op het eigen functioneren

en loopbaanleren geven leerlingen inzicht
in het eigen kunnen, het leert hen gebruik
te maken van keuzemogelijkheden en geeft
richting aan hun toekomst. Het onderwijs
sluit aan bij talenten, behoeften en wensen
van iedere leerling, zodat ze met plezier
leren en naar school komen. Docenten zijn
pedagogisch en didactisch competent en
kunnen omgaan met verschillen in onderwijsbehoeftes van de leerlingen. Zij hebben
een oprechte interesse voor en kennis van
de belevingswereld van elke leerling. Docenten reflecteren op hun werk en ontwikkelen
hun professionaliteit voortdurend. Onderwijs en opvoeding zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en
ouders. Daarom betrekken we ouders actief
bij de schoolloopbaan van hun kind.

om en waarvoor je leert. We doen dat in een
leeromgeving die aansluit bij je interesses
en waar jouw leerdoelen en kwaliteiten
positief worden benoemd. In vier jaar groei
je uit tot een zelfbewuste, ondernemende
jongere met een diploma. Jij weet waar je
voor staat!”

De visie kent ook een versie voor
de leerlingen:
“In alles wat wij doen zijn we erop gericht
dat jij met plezier naar school komt en leert.
Zodat jij de beste keuzes kunt maken voor
nu en je toekomst.
Dat doen we door actief met jou in contact
te blijven over wat je bezighoudt.
Je ontdekt waar jouw interesses en talenten
liggen, waardoor je steeds beter weet waar-
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Schoolwaarden en gedragsregels

Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid
zijn de schoolwaarden van het VMBO Trivium College. Respect voor elkaars identiteit,
leefwijze, culturen, talenten en beperkingen
is de basis voor een leefklimaat binnen onze
school waar iedereen zich veilig kan voelen
en zich kan ontplooien. Deze schoolwaarden zijn vertaald in gedragsregels voor in
de klas, de kantine, gangen en het schoolplein en zijn zichtbaar binnen en buiten
het schoolgebouw. Met elkaar zijn we
verantwoordelijk voor het naleven van de
gedragsregels.
Smartphones mogen gebruikt worden in de
les als leermiddel met toestemming van de
docent en zijn tijdens de pauzes toegestaan
in de kantine en op het schoolplein.
Leerlingen van de onderbouw blijven
tijdens pauzes en tussenuren op het terrein
van de school. Leerlingen van de bovenbouw mogen tijdens pauzes en tussenuren
het schoolterrein verlaten. Wij vragen alle
leerlingen zich buiten het schoolterrein positief op te stellen naar de buurt(bewoners),
zodat wij de prettige samenwerking met de
buurtbewoners behouden.
De leerlingen zijn verantwoordelijk voor
hun school- en overige waardevolle spullen.

10

De school kan niet verantwoordelijk worden
gesteld bij vermissing of diefstal van een
smartphone of andere waardevolle spullen.
De school stelt elke leerling in de gelegenheid een kluisje te huren waar hun waardevolle spullen veilig zijn.
Van de medewerker en leerling wordt verwacht dat zij kleding dragen die niet afleidt
van het doel om leerlingen te onderwijzen.
De leerling wordt geacht zich zodanig te
kleden dat het leerproces niet belemmerd
wordt en een goede communicatie tussen
docent en leerling en tussen leerlingen
onderling kan plaatsvinden.
Toelichting: De reden om afspraken te
maken over kleding vinden wij als school
belangrijk. Aanstootgevende kleding kan
voor onrust zorgen op school met mogelijk
consequenties voor de kwaliteit van het onderwijs en/of de veiligheid van (individuele)
leerlingen en medewerkers. Scholen mogen
in het algemeen gezichts-bedekkende kleding en accessoires, zoals bijvoorbeeld een
chador of een burka, verbieden.

HEY YOU

In het kader van een veilige school wordt
het volgende niet toegestaan:
• Roken binnen school en op het
schoolterrein;
• Nuttigen van alcohol en gebruik
van drugs;
• Het bezit van vuurwerk, messen of
andere wapens;
• Pesten en bedreigen
(ook via smartphone en sociale media).

Bij het overschrijden van veiligheids- en
gedragsregels nemen we passende maatregelen. Er kan overgegaan worden tot een
sanctie, een officiële waarschuwing, een
schorsing of een verwijdering.
Bij een officiële waarschuwing, schorsing of verwijdering wordt altijd contact
opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s).
Afhankelijk van de overschrijding schakelen wij de politie in.
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Lessentabel 2021-2022
Leerjaar
1/2

Leerjaar
3

Leerjaar
4

V-1

V-2

V-3
D&P

V-3
E&O

V-3
MVI

V-4
D&P

V-4
E&O

V-4
MVI

Nederlands

4

4

3

3

3

3

3

3

Engels

3

3

3

3

3

3

3

3

Duits
Wiskunde/Rekenen

2
4

4

Rekenen
Economie
Biologie & verzorging

2*
2

3k

3k

1*
3k

3k
3

3k

3k

1*

1*

1*

3

3k

3

3k
2

3k

2*

Natuurkunde (Nask1)

3k

Maatschappijleer

2

2

2

2

2

2

Mens & Maatschappij

2

2

Lichamelijke Opvoeding

3

2

Beeldende Vorming

2

3*

3

CKV
Informatiekunde

1

1

Oriëntatie Beroepen
Werelden

2

2*

D&P - E&O - MVI
profielvakken
keuzevak
Mentoruur

1

Trivium-uur

4

Maatwerkuur
Totaal lessen:

30

3k

3

2

2

2

2

2

2

5

5

5

5

5

5

9

4

4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

31

29

29

29

28

28

28

kies
2
vakken

kies
1
vak

* periode 1-3: BV-N&T-INF-OBW
* periode 4: Keuzevak uit een beroepswereld
1* (geen rekenen naast wiskunde)
12

3

2

Biologie
Natuur & techniek

3k

in lj-3 in lj-3
1
2
geko- gekozen
zen
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Organisatie

Trivium College
Het Trivium College bestaat uit VMBO Trivium College, Amsfort College (gemengde
en theoretische leerweg en mavo/havo) en
PRO33college (praktijkonderwijs). Door de
samenwerking van de drie locaties zijn we
in staat maatwerk te bieden in onderwijs
en begeleiding.

Directie
De schoolleiders en de directeur vormen
samen de directie van het VMBO Trivium
College. De dagelijkse leiding op het
VMBO Trivium College is handen van de
schoolleiders. De directeur is eindverantwoordelijk voor het VMBO Trivium College.
Directeur
Dhr. J. Nijhof
Schoolleiders
Mevr. E. Lede-Wasbloem
Mevr. H. Leliveld

14

Lestijden
1. lesuur

08.30 - 09.30

2. lesuur

09.30 - 10.30

Pauze

10.30 - 10.45

3. lesuur

10.45 - 11.45

4. lesuur

11.45 - 12.45

Pauze

12.45 - 13.05

5. lesuur

13.05 - 14.05

6. lesuur

14.05 - 15.05

7. lesuur

15.05 - 16.05

1

 e school verhuist in de zomervakantie naar een
D
noodlocatie op het sportveld op het huidige
schoolterrein. Maandag 30 augustus zullen de
medewerkers gebruiken om de school (verder) in
de richten.

Vakanties en roostervrije dagen
Verhuisdag1

maandag 30 augustus 2021

Roostervrije dag 1

maandag 31 augustus 2021

Roostervrije dag 2

dinsdag 28 september 2021

Herfstvakantie

maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021

Roostervrije dag 3

donderdag 9 december 2021

Kerstvakantie

maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022

Roostervrije dag 4

maandag 14 februari 2022

Voorjaarsvakantie

maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022

Roostervrije dag 5

donderdag 17 maart 2022

2e Paasdag

maandag 18 april 2022

Meivakantie

maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022

Hemelvaart

donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022

2e Pinksterdag

maandag 6 juni 2022

Roostervrije dag 6

donderdag 8 juli 2022

Roostervrije dag 7

vrijdag 9 juli 2022

Zomervakantie

maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022
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Aanmelding en toelating

Leerlingen met een vmbo advies voor de
basis- of kaderberoepsgerichte leerweg
kunnen zich aanmelden bij VMBO Trivium
College. Het aanmeldingsformulier vindt
u op onze website www.vmbotriviumcollege.nl bij ‘Schoolinformatie – Contact &
Aanmelden’. De gevraagde gegevens op
het aanmeldingsformulier worden opgenomen in ons leerling administratiesysteem.
Deze gegevens kunnen worden verstrekt
aan personeelsleden van de school en
de instanties waaraan de school wettelijk
verplicht is gegevens te verstrekken. Nadat
de leerling is aangemeld, zal de school informatie verzamelen over de onderwijsbehoefte van de leerling. Wanneer de school
kan voorzien in de onderwijsbehoefte, zie
ook schoolondersteuningsprofiel (SOP),
zal de leerling geplaatst worden op VMBO
Trivium College. Mocht blijken dat wij
onvoldoende mogelijkheden hebben om
in de onderwijsbehoefte van de leerling te
voorzien zal niet over worden gegaan tot
plaatsing. De school heeft dan de zorgplicht om een passende onderwijssetting te
zoeken voor de leerling. Voor het schooljaar
2022-2023 is de procedure van aanmelding
te vinden op www.vmbotriviumcollege.nl
‘Schoolinformatie - Contact & Aanmelden’.
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Begeleiding

Mentoren

Maatwerkuur

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor
leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) op het
gebied van schoolresultaten en het welbevinden van de leerling. De mentor begeleidt
de leerlingen bij hun profielkeuze en de
keuze voor vervolgonderwijs. Een mentor
begeleidt maximaal 12 leerlingen.

Leerlingen vanaf leerjaar 2 kunnen om
verschillende redenen extra ondersteuning
krijgen middels een maatwerkuur voor de
vakken Nederlands, Engels, Duits, wiskunde,
rekenen en economie

Huiswerkklas

De mentorcoach heeft structureel overleg
met de mentoren. Tijdens dit overleg worden de leerlingen zowel individueel als op
groepsniveau besproken, zodat de onderwijsbehoefte van de leerling goed in kaart
wordt gebracht.

Voor leerlingen die begeleiding en
ondersteuning kunnen gebruiken voor
het maken van hun huiswerk, het leren
plannen en leren leren is deelname aan de
huiswerkklas mogelijk. Deelname aan de
huiswerkklas is minimaal twee keer week
en kan op basis van eigen vraag of een
verplicht karakter hebben.

Trivium-uur

Dyslexie

Leerlingen in leerjaar 1 sluiten vier dagen
van de week de dag af met een Trivium-uur.
Zij worden begeleid ten aanzien van plannen en organiseren, leren leren, presenteren,
reflecteren en specifieke ondersteuning in
de kernvakken.

Leerlingen met dyslexie kunnen gebruik
maken van faciliteiten. Zij hebben hiervoor
een dyslexieverklaring nodig die is afgegeven door een erkende BIG geregistreerde
deskundige. Een kopie van de dyslexieverklaring dient opgenomen te worden in het
persoonlijk dossier van de leerling. Voor
leerlingen met dyslexie hebben we hulp
in de vorm van begeleiding door dyslexiecoaches. Tevens is er de mogelijkheid om
gebruik te maken van het digitale hulp

Mentorcoach
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Huiswerkklas

middel ClaroRead. Hiervoor stellen wij een
laptop beschikbaar die de leerling binnen
de school kan gebruiken.

Dyscalculie
Binnen de school is er een deskundige op
het gebied van dyscalculie. Zij brengt de
ondersteuningsbehoefte van de leerling in
kaart en bespreekt dit met de betreffende
vakdocenten.

De Kleine Prins
VMBO Trivium College werkt samen met
De Kleine Prins (cluster 3) met het doel
leerlingen met een lichamelijke beperking
of leerlingen die langdurig ziek zijn beter
te begeleiden. Ambulant begeleiders werkzaam bij De Kleine Prins ondersteunen de
leerlingen en docenten bij het omgaan met
deze problematiek.

Trainingen
Remedial teaching
Leerlingen met leesachterstanden (technisch
lezen) komen in aanmerking voor R.T. lezen.

Kentalis
Sinds augustus 2012 werken Kentalis
(cluster 2) en het Trivium College samen met
het doel leerlingen met TOS (taalontwikkelingsstoornis) in het regulier onderwijs
beter te begeleiden. Ambulant begeleiders
werkzaam bij Kentalis ondersteunen de leerlingen en docenten bij het omgaan met deze
problematiek, waaronder het geven van de
training ‘Spreek’.

De volgende trainingen worden aangeboden binnen het Trivium College:
• Pepkuur - zelfbeeldtraining
• Rots en Water voor meisjes - fysieke
weerbaarheidstraining
• Rots en Water voor jongens - fysieke
weerbaarheidstraining
• Examenvreestraining - faalangstreductie
gericht op het eindexamen

Interne coach
De taak van de interne coach bestaat uit het
ondersteunen en begeleiden van nieuwe
docenten, ondersteunen van docenten
gericht op Passend onderwijs en het begeleiden van leerlingen.
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Zorgcoördinator
De zorgcoördinator volgt en coördineert
het traject van de leerling met extra
ondersteuningsbehoeften. Zij adviseert
en begeleidt de mentoren, de docenten,
mentorcoaches en directie t.a.v. de zorg.
Samen met leerling, ouder(s)/verzorger(s)
en mentor onderzoekt zij welke vorm van
ondersteuning wenselijk is om de leerling
goed deel te kunnen laten nemen aan het
onderwijs. De zorgcoördinator werkt nauw
samen met partners binnen en buiten de
school om te komen tot een goede aanpak,
afstemming en uitvoering van de zorg.

Orthopedagoog
De orthopedagoog begeleidt leerlingen,
kortdurend, met leer- en/of gedragsproblemen om hen zo goed mogelijk te laten
functioneren in de klas en binnen de
school. Tevens kan de orthopedagoog aanvullend onderzoek verrichten bij leerlingen
met een specifieke hulpvraag. Indien nodig
stelt de orthopedagoog een ontwikkelperspectiefplan of een handelingsplan op.
Daarnaast ondersteunt de orthopedagoog
docenten om leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften tijdens de les goed
tot hun recht te laten komen.
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Intern Zorgoverleg
Op het moment dat de mentoren en de
vakdocenten onvoldoende kunnen voorzien
in de onderwijsbehoefte van de leerling,
wordt de leerling aangemeld voor het Intern
Zorgoverleg (IZO). De leden van het IZO bekijken welke specifieke ondersteuning nodig is.
Vervolgens of interne dan wel externe experts
ingeschakeld moeten worden. Uiteraard
gebeurt dit in overleg met de leerling en
ouder(s)/verzorger(s).

GGD
In leerjaar 2 en 4 worden door de jeugdarts en
schoolverpleegkundige preventieve gezondheidsonderzoeken afgenomen. Tevens worden de jeugdarts en schoolverpleegkundige
ingeschakeld bij opvallend ziekteverzuim.

Brugfunctionaris

zonder dat er een ondersteuningsvraag
vanuit de thuissituatie ligt. Is de zorg vraag
breder en zwaarder dan de leefomgeving van
school dan wordt verbinding gemaakt met
het wijkteam waar de leerling woont.

Verwijsindex
Het Trivium College is binnen het Samenwerkingsverband Eemland aangesloten op
de landelijke Verwijsindex. De Verwijsindex
is een systeem waarin scholen, hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van jongeren (tot
23 jaar) waarover zij zich zorgen maken.
Ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan op
de hoogte gesteld. Wanneer een tweede
hulpverlener en/of instelling ook registreert, ontstaat er een match en neemt de
aangewezen casemanager contact op met
ouder(s)/verzorger(s).

De brugfunctionaris vormt de brug tussen
het wijkteam en school. Een ‘brugfunctionaris’
onderzoekt wat nodig is om het schoolse
probleem op te lossen en legt zo nodig de
verbinding naar de jeugdhulp. De brugfunctionaris werkt vanuit het systeem van de school
en kan daarom ouder(s)/verzorger(s) benaderen als ouder(s)/verzorger(s) van de leerling
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Profiel MVI
Media
Vormgeving
en ICT

Profiel E&O
Economie en
Ondernemen

Profiel D&P
Dienstverlening
en Producten
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Onderwijsaanbod

Beroepsgericht programma
De school biedt de profielen Dienstverlening & Producten, Economie & Ondernemen
en Media, Vormgeving en ICT aan. De leerling kiest naast een profiel ook keuzevakken
uit andere profielen. Zo maakt de leerling
kennis met verschillende profielvakken, die
de beroepenwerelden vertegenwoordigen
in Amersfoort en omgeving:
- Profiel MVI
Media Vormgeving en ICT
- Profiel E&O
Economie en Ondernemen
- Profiel D&P
Dienstverlening en Producten
Voor het eerste en tweede leerjaar vormen
de kerndoelen het uitgangspunt voor het
onderwijs. In het lesrooster ligt een accent
op Nederlands, wiskunde/rekenen, de
praktijkvakken en de sociaal emotionele
ontwikkeling (socialiseren en burgerschap).
In het tweede leerjaar wordt Duits en economie als oriëntatievak aangeboden. In de onderbouw bereiden we de leerlingen zo goed
mogelijk voor op de te kiezen beroepsgerichte profielen en -keuzevakken die we in
leerjaar 3 en 4 aanbieden. Halverwege leer
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jaar 2 maken de leerlingen hun keuze voor
een profiel en in de laatste periode starten
zij met hun eerste gekozen keuzevak.
Het derde en vierde leerjaar vormen de
bovenbouw. Naast de kernvakken verdiepen en verbreden de leerlingen zich verder
in de verschillende beroepenwerelden door
hun gekozen profiel en de verschillende
keuzevakken.

PTA
Het schoolexamenprogramma wordt vastgelegd in het Programma van Toetsing en
Afsluiting (PTA). Het PTA geeft een overzicht van alle schoolexamens en afsluitingen per vak voor leerjaar 3 en 4. Het PTA en
het examenreglement kunt u vinden
op www.vmbotriviumcollege.nl
bij “Schoolinformatie – downloads – Vakkeuze & Examen. Bij vragen kunt u terecht
bij de examensecretaris door te mailen naar
examencommissie@vmbotriviumcollege.nl.

Trivium Talent Route
De Trivium Talent Route, hét loopbaanleren
op onze school. Begeleiding en loopbaanleren dragen bij aan het vermogen van de
leerling om zicht te krijgen op de eigen
kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren.
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Het helpt de leerling om de juiste keuzes te
maken ten aanzien van opleiding en toekomstige opleiding (MBO). Loopbaanleren
is niet alleen belangrijk voor de vorming
van de individuele leerling maar draagt
ook bij aan de verbetering van het (leer)
klimaat binnen de school; leerlingen die gemotiveerd zijn en weten waar ze voor leren
nemen meer verantwoordelijkheid voor
gemeenschapsbelangen binnen en buiten
de school. Dit sluit aan bij burgerschap en
burgerschapsvorming in het vmbo		
In leerjaar 1 t/m 4 zijn diverse loopbaanactiviteiten en lessen opgenomen in de Trivium
Talent Route:
• Trivium-(start)gesprek gericht
op resultaten en loopbaan
• Sociale vaardigheden en burgerschap
• 21 -eeuwse vaardigheden
• Oriëntatie op beroepenwerelden
• Stage (waaronder JINC Bliksemstage)
• Bedrijfsbezoeken
• Oriëntatiedagen MBO
• Sollicitatietraining

Decaan

Trivium-week

De decaan organiseert beroepenvoorlichting binnen en buiten de school i.s.m. het
vervolgonderwijs en andere scholen voor
Voortgezet Onderwijs in de regio. Naast de
diverse loopbaanactiviteiten en lessen kan de
decaan samen met de mentor en/of ouder(s)/
verzorger(s) de leerling ondersteunen bij het
kiezen van een vervolgopleiding.

In de laatste week van elke periode is de Trivium-week. Deze weken staan in het teken van
excursies, sport-, culturele en loopbaan activiteiten. Daarnaast vindt het Triviumgesprek
plaats tussen de leerling, ouder(s)/verzorger(s)
en mentor.

Rapport
Het schooljaar bestaat uit vier periodes. Na
elke periode ontvangt de leerling een rapport
tijdens het Trivium-gesprek. De tweede en
vierde rapportvergadering staat tevens in het
teken van niveaubepaling. Tijdens de tweede
vergadering kan het besluit genomen worden
een leerling op- of af te laten stromen. Tijdens
de vierde vergadering wordt het definitieve
besluit m.b.t. niveaubepaling genomen.
Hierbij wordt de determinatieprocedure en
het bevorderingsreglement gehanteerd. Op
www.vmbotriviumcollege.nl bij ‘Schoolinformatie – downloads – Toets & Bevordering’
kunt u kunt u de determinatieprocedure en
het bevorderingsreglement voor de onder- en
bovenbouw vinden.

Trivium-startgesprek
Elke leerling van leerjaar 1 t/m 4 heeft bij
de start van het schooljaar samen met één
van de ouder(s)/verzorger(s) een individueel
gesprek met de mentor, het Trivium-startgesprek. De eerste schooldag is een introductiedag. Daarnaast gaan alle leerlingen uit leerjaar
1 in oktober op schoolkamp.

Gezonde schoolkantine
Het VMBO Trivium College hecht belang
aan gezond eten, omdat dit bijdraagt aan
de gezonde ontwikkeling en leefstijl van de
leerling. We vinden het belangrijk dat het
aanbod en de uitstraling in de kantine en
in onze automaten gezond is. Op school
leert de leerling over gezond eten en keuzes
maken. We werken volgens de Richtlijnen
Gezondere Kantines die zijn opgesteld door
het Voedingscentrum. In 2018 hebben we de
‘Gezonde schaalkantine GOUD’ in ontvangst
mogen nemen en behouden tot nu toe.
25

Communicatie

Magister
Het VMBO Trivium College maakt gebruik van
het schooladministratiesysteem Magister.
Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen krijgen
toegang tot Magister. Daarin zijn cijfers, aanwezigheid, lesrooster en agenda zichtbaar. De
inlogcodes kunt u gedurende de loopbaan
van uw zoon/dochter gebruiken.
In de agenda van Magister kunt u het jaarrooster vinden met een aantal belangrijke
data: contactmomenten, rapporten, roostervrije dagen, vakanties, activiteiten e.d. Roosterwijzigingen worden dagelijks vermeld in
Magister. We adviseren leerlingen voordat ze
naar school vertrekken op Magister te kijken
in verband met mogelijke roosterwijzingen.

Ouderlijk gezag
De school streeft een positief contact na met
ouders en heeft een informatieplicht naar
ouders. Ook na een scheiding houden beide
ouders het recht op informatie over hun
kind. Als beide ouders het gezag hebben,
krijgen de ouders dezelfde informatie van
school. Beide ouders zijn samen welkom
bij Trivium-gesprekken, hier worden geen
afzonderlijke tijdstippen voor ingepland. Als
slechts één ouder het gezag heeft, heeft deze
ouder de verplichting de andere ouder op
de hoogte te houden van belangrijke zaken
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rondom het kind. Dit is geregeld in artikel
377b Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.
Tijdens gesprekken over de schoolontwikkeling van uw kind zien wij de ouders met
het gezag als gesprekspartner. In geval van
voogdijschap zal de informatieverstrekking
aan de gezinsvoogd op eenzelfde wijze
verlopen als informatieverstrekking aan
ouders met ouderlijk gezag. Wanneer taal
een barrière vormt om in gesprek te kunnen
gaan, behoort het inzetten van een tolk tot
de mogelijkheden.

Communicatie ouder(s)/verzorger(s)
Informatievoorziening aan ouder(s)/verzorger(s) vindt plaats via de e-mail, per post of
via de website www.vmbotriviumcollege.nl.
Het is daarom van belang dat wij zowel een
correct post- als e-mailadres van de ouder(s)/
verzorger(s) hebben. Wijzigingen van uw
gegevens dient u zelf door te geven aan de
administratie. Zij is telefonisch bereikbaar op
033- 4753694 en per e-mail
info@vmbotriviumcollege.nl.

Contact medewerkers
Wanneer u in contact wilt komen met een
van onze medewerkers kunt u telefonisch
contact opnemen 033-4753694 of mailen
naar info@vmbotriviumcollege.nl.

Privacy

De scholen binnen de Onderwijsgroep
Amersfoort verwerken van al haar leerlingen persoonsgegevens. Dat begint al bij
het inschrijven van een leerling, waarna de
gegevens van de leerling in het leerlingdossier worden verwerkt. Ook werken de scholen
met digitale systemen, zoals toetsingsprogramma’s en leerlingvolgsystemen. Binnen
al deze verwerkingen vindt Onderwijsgroep
Amersfoort een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarbij
houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), de wet die
verwerking van persoonsgegevens regelt. De
scholen binnen de Onderwijsgroep Amersfoort zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig en veilig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. Zeker omdat kinderen
extra kwetsbaar zijn. In de Privacyverklaring
op de website van de Onderwijsgroep
Amersfoort en www.vmbotriviumcollege.nl
bij ‘Schoolinformatie – Regels & Regelingen’
vertellen wij u meer over hoe wij dit doen.
Ook heeft de Onderwijsgroep Amersfoort
een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld, dhr. J. Storms. De
FG houdt toezicht op de verwerking van
persoonsgegevens binnen de scholen van
de Onderwijsgroep en op de naleving van de
AVG. Bij vragen over het onderwerp verwerking en bescherming van persoonsgegevens

kunt u contact opnemen met dhr. J. Storms
via Privacy@Onderwijsgroepamersfoort.nl
of aan de AVG-coördinator van het Trivium
College.
Binnen de school buigt een privacy werkgroep van verschillende collega’s zich over
actuele privacy vraagstukken die er op dat
moment binnen de school spelen. Bijvoorbeeld tijdens de Corona crisis, toen de vorm
van onderwijs – tijdelijk en buiten onze
macht om - aanzienlijk veranderde. Als school
waren wij in deze uitzonderlijke situatie door
de maatregelen rondom Corona, genoodzaakt om over te stappen naar alternatieven om het onderwijs te continueren. Het
privacybelang van ouder(s)/verzorger(s) en
leerlingen speelt in de afwegingen daarbij,
altijd een belangrijke rol. Te denken valt
onder andere aan zaken als het sluiten van
verwerkersovereenkomsten met de leveranciers die ons ondersteunen bij het geven van
onderwijs. Welke persoonsgegevens daarbij
noodzakelijk zijn om te delen en uiteraard
welke niet en welke beveiligingsmaatregelen
wij als school daarbij treffen en eisen van
onze leveranciers. Ook dit jaar zal de privacy
werkgroep het onderwerp behartigen binnen de school.
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Daarnaast zal door de FG voor de medewerkers van de scholen binnen de Onderwijsgroep wederom trainingen worden georganiseerd op het gebied van Privacy. Op deze
manier borgen we dat niet alleen de privacy
werkgroep, maar alle medewerkers op de
hoogte zijn van de staande wet- en regelgeving en deze in de praktijk kunnen naleven.
Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens zal
voor publicatie van beeldmateriaal, toestemming moeten worden gegeven door ouder(s)/verzorger(s) of leerlingen (tot 16-jarige
leeftijd) voor het gebruik van foto- en video
materiaal.
De toestemmingen worden uitgevraagd en
vastgelegd in Magister en zijn in te zien door
medewerkers van het VMBO Trivium College,
wanneer zij daarvoor geautoriseerd zijn.
U geeft toestemming onder de volgende
voorwaarden:
• Voor nieuwe gegevensverwerkingen
wordt opnieuw om toestemming
gevraagd;
• U kunt ervoor kiezen om geen toestemming te geven of om alleen voor
bepaalde delen toestemming te geven;
• U kunt de toestemming op elk moment
wijzigen.
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Zestien jaar en ouder
Zodra leerlingen 16 jaar worden, zijn zij zelf
verantwoordelijk voor hun privacy. Hun ouder(s)/verzorger(s) beslissen er dan niet meer
over. Echter blijft onveranderd dat de correspondentie met de ouders van de leerlingen
gevoerd zal worden. Alleen als een leerling
bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd
expliciet bij de schooladministratie aangeeft
hiervoor geen toestemming te geven, wordt
dit door de school gerespecteerd.
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Kosten

Boeken

Schoolbenodigdheden

School betaalt de werkboeken en de huur
van de leerboeken. Dat geldt ook als de
leerling, op advies van school, op een ander
niveau gaat werken.
Het boekenpakket dient door u besteld te
worden bij Iddink. U ontvangt hiervoor een
handleiding. Indien de leerling een boek
kwijtraakt zijn de kosten ter vervanging
van het boek voor rekening van ouder(s)/
verzorger(s). Om het leerproces zo min
mogelijk te belemmeren verwachten we
dat het boek zo snel mogelijk wordt besteld
bij Iddink door ouder(s)/verzorger(s).

Aan te schaffen door alle leerlingen:

Voor het boekenpakket dat u bij Iddink
huurt, wordt een borgbedrag van € 75,- in
rekening gebracht. Het borgbedrag wordt
teruggestort als de boeken aan het einde
van het schooljaar correct ingeleverd worden en er geen boeken voor het volgende
schooljaar worden besteld. Schade aan
het gehuurde boekenpakket wordt met de
borg verrekend. De boekenpakketten worden door Iddink bij u thuis afgeleverd.
Schoolbenodigdheden als een rekenmachine, pennen en schriften worden niet door
school betaald en zijn voor rekening van
ouder(s)/verzorger(s).
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• stevige boekentas
• 1 elastomap A4
• 5 snelhechters
• 10 insteekhoesjes
• A4 lijntjes/gelinieerd papier (voor in
snelhechter)
• 5 schriften met lijntjes A5 formaat
• 1 23-rings map voor M&M
• 2 wiskundeschriften (cm²) A4 formaat
• 1 rekenschrift (cm²) A5 formaat
• Rekenmachine (Casio FX – 82 ES of Casio
FX – 82 MS)
• sportbroek, sportshirt (T-shirt) sportschoenen voor in de zaal met zolen die
niet afgeven en sportschoenen voor
buiten.
• sporthoofddoekje indien van toepassing

etui met:

• sportschoenen voor buiten

• pennen blauw of zwart

• sportschoenen voor in de zaal met zolen
die niet afgeven

• rode nakijkpen
• grijs potlood HB
• doosje met 12 kleurpotloden Lyra
of Bruynzeel
• geodriehoek (een harde, geen buigbare)
• oordopjes (voor in computer,
geen IPhone)
• liniaal (roestvrijstaal) van 30 cm
• passer
• markeerstift
• zwarte rollerpen
• liniaal (roestvrij staal) van 30 cm
• pritt-stift
• schaar
• puntenslijper
Dit heb je nodig voor de gymlessen:
• sportbroek en een sportshirt (t-shirt
• sporthoofddoekje (niet verplicht, alleen
als jij het nodig vindt

Prisma woordenboeken, eventueel te bestellen via Iddink:
• Nederlands
• Engels – Nederlands
• Nederlands - Engels

Kluisjes
De leerling kan een kluisje huren om waardevolle spullen in te bewaren.
Voor het kluisje wordt € 35,- euro in rekening gebracht. Dit bedrag bestaat uit een
borg van € 5,- en een huurbedrag van € 7,50
per schooljaar. De leerling kan gedurende
zijn schoolloopbaan op het VMBO Trivium
College het kluisje gebruiken, wanneer
het totale bedrag tijdig wordt voldaan. Bij
het verlaten van het VMBO Trivium College
krijgt de leerling het borgbedrag retour bij
inleveren van de kluissleutel. Na ontvangst
van de borg, het huurbedrag en het tekenen
van het ‘reglement kluisjes’ krijgt de leerling
de sleutel van het kluisje. De administra-
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tie zal de uitgifte van de sleutels regelen.
Wanneer het nodig is heeft de directie en de
politie het recht om – zonder voorafgaande
mededeling – het kluisje te (laten) openen
en te doorzoeken.

Ouderbijdrage
Naast het reguliere programma zijn er
activiteiten waar de overheid financieel niet
aan bijdraagt. Om deze activiteiten mogelijk te maken is in overleg met de DMR een
vrijwillige ouderbijdrage van € 150,- per

schooljaar vastgesteld. U kunt dit in één
keer betalen of verspreiden over drie termijnen van € 50,- die betaald moeten worden
in oktober, januari en april. In een schriftelijke overeenkomst tussen de ouder(s)/
verzorger(s) en de school wordt de betaling
van de vrijwillige ouderbijdrage geregeld.
Bij ondertekening van deze overeenkomst
bestaat de verplichting om te betalen.

Verantwoording ouderbijdrage:
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Verschillende activiteiten

€ 110,00

Kennismakingsactiviteiten tijdens start van het schooljaar

€

7,50

Triviumweken:
excursies, activiteiten, ‘Scholen in de Kunst’

€

20,00

Buitenschoolse activiteiten:
kamp klas 1 / activiteitendag

€

32,50

Schoolfeesten en andere festiviteiten:
schoolfeest gala / afsluiting schooljaar

€

25,00

Sportdagen

€

12,50

Klassenuitje / mentordag

€

12,50

Leerjaar 4 (binnen-of buitenlandreis)

Voor deelname vragen wij
een eigen bijdrage

Extra leermiddelen / leermaterialen

€

40,00

Algemene kosten:
verzekering, bijdrage kopieerkosten, informatievoorziening
ouder(s)/verzorgers, ouderavonden

€

10,00

Verbruiksmaterialen voor diverse praktijkvakken

€

15,00

Leermiddelen ter ondersteuning van R.T. en trainingen

€

10,00

Leermiddelen voor leerlingen op school:
woordenboeken, leesboeken

€

5,00

Tegemoetkoming schoolkosten
Schoolgaande kinderen kosten geld. Soms
lukt het ouder(s)/verzorger(s) niet om alles
te betalen. De gemeente kan dan helpen via
het Kindpakket. Het Kindpakket is er voor
Amersfoortse kinderen van 4 tot en met 17
jaar, uit gezinnen met een laag inkomen.
Kijk of u iets voor uw kind kunt aanvragen.

Jeugdfonds Sport en Cultuur
Het ‘Jeugdfonds Sport en Cultuur’ is een
regeling voor gezinnen met een laag inkomen, waardoor hun kind kan meedoen met
sport, muziek, toneel, dans of kunst. Ook
kan het fonds zorgen voor kleding, materiaal of een muziekinstrument.
Gezinnen met een inkomen van maximaal
120 % van de bijstandsnorm komen hiervoor in aanmerking.

Voorwaarden
Het gezinsinkomen is maximaal 120 % van de
bijstandsnorm die voor u geldt.
De regeling is voor kinderen van 0 tot en met
17 jaar, die in Amersfoort wonen.
Het geld is voor een sport of culturele activiteit bij een vereniging of erkende aanbieder.
Het geld gaat rechtstreeks naar de vereniging
of aanbieder die de activiteit verzorgt. Uw
kind kan naast de vergoeding voor sport of
culturele activiteit ook nog zwemles betaald
krijgen voor het behalen van het A-diploma.
Aanvragen
Alleen een tussenpersoon kan de regeling
aanvragen (leraar, hulpverlener, huisarts,
wijkteam, GGD consultatiebureau, klantmanager gemeente). Dit kan online via de
website van het Jeugdfonds Sport en Cultuur: www.jeugdfondssportencultuur.nl.
Het gezin kan het lidmaatschap en eventuele materiaalkosten vergoed krijgen.
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Stichting Leergeld
Stichting Leergeld biedt ondersteuning
aan huishoudens die het financieel moeilijk
hebben en dan specifiek voor kinderen van
4 tot 18 jaar. Zij kunnen u helpen door het
betalen van schoolgeld, ouderbijdrage, excursies (bijvoorbeeld de buitenlandreis) een
laptop, huiswerkbegeleiding en/of enkele
andere zaken. Leergeld helpt alleen nadat zij
bij u thuis zijn geweest om uw inkomen te
controleren en samen te kijken hoe zij u het
beste kunnen ondersteunen.
Heeft u kinderen van 4 tot 18 jaar en wilt u
ondersteuning voor uw kind(eren)? Woont u
in Amersfoort, Hoogland of Hooglanderveen?
Indien alle vragen ‘Ja’, meld u dan bij Leergeld via www.leergeldamersfoort.nl.
U ontvangt dan nadere informatie en zij
maken een afspraak met u voor het huisbezoek. Pas na het huisbezoek besluit Leergeld
(binnen enkele weken) over uw aanvraag.
Vul het formulier op de website ook in als u
twijfelt of u aan de voorwaarden voldoet.

Kledingpas
Jongeren van 12 tot en met 17 jaar die
het thuis niet breed hebben, krijgen een
kledingpas ter waarde van €100,- van
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gemeente Amersfoort. De kledingpas is een
pasje van Fashioncheque met een tegoed
van € 100,- erop. Dit kan worden ingewisseld
in winkels en webshops in heel Nederland.
Het bedrag op de pas kan in één keer of in
meerdere keren worden uitgegeven.
Wilt u een kledingpas aanvragen?
Als u een mail stuurt naar info@leergeldamersfoort.nl, dan ontvangt u van ons een
aanvraagformulier. Met dit ingevulde formulier kunt u bij de gemeente een aanvraag
indienen. U kunt de kledingpas één keer per
kalenderjaar aanvragen.
Meer informatie over de kledingpas kunt u
lezen op www.amersfoort.nl/nieuws/kledingpas-voor-tieners.htm
Contactgegevens:
Stichting Leergeld Amersfoort
Postbus 1631, 3800 BP Amersfoort
Telefoonnummer: 06 - 470 794 00
E-mailadres: info@leergeldamersfoort.nl
Indien u in aanmerking komt voor een
financiële ondersteuning, heeft de school de
afspraak met Stichting Leergeld dat beide
partijen (school – Stichting Leergeld) 50% van
de ouderbijdrage voor haar rekening neemt.

Meer weten?
Kijk op www.amersfoort.nl/kindpakket of bel
de gemeente via telefoonnummer 14033.
Wist u dat de gemeente meer kan doen
voor mensen met een laag inkomen? Kijk op
www.amersfoort.nl/regelingenlaaginkomen.

Schoolverzekering
De school heeft voor alle leerlingen een
ongevallenverzekering afgesloten. Deze
verzekering dekt het ongevallenrisico gedurende het verblijf in de schoolgebouwen
en op de daarbij behorende terreinen. Tevens zijn de leerlingen verzekerd tijdens het
naar school en naar huis gaan, gedurende 1
uur voor en 1 uur na schooltijd. Ook tijdens
sportwedstrijden en andere evenementen
in schoolverband geldt deze verzekering.
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Verzuimbeleid

Het verzuimbeleid bestaat uit een aantal procedures en protocollen. Deze zijn
bedoeld om te stimuleren dat leerlingen
naar school komen en te voorkomen dat
leerlingen spijbelen. We kennen procedures en protocollen omtrent afwezigheid,
schoolverzuim, te laat en verlof. De actuele
procedures en protocollen kunt u vinden
op www.vmbotriviumcollege.nl. bij ‘Schoolinformatie - downloads – Verlof & Verzuim’.
De verzuimcoördinator neemt contact op
met ouder(s)/verzorger(s), wanneer een
leerling afwezig is zonder bericht van afmelding. Om duidelijkheid te krijgen over
de reden van afwezigheid en eventueel
ongeoorloofd verzuim te beperken.
Ongeoorloofd schoolverzuim, veelvuldig
ziekteverzuim en veelvuldig te laat komen
wordt gemeld bij leerplicht. Wij volgen
(hierin) het wettelijk verzuimprotocol.

Ziek of afwezig melden
Wij vragen ziekte en afwezigheid van de
leerling door de ouder(s)/verzorger(s)
telefonisch door te geven tussen 08.00 en
08.30 uur. Dit geldt ook voor terugkomst
na ziekte, zodat wij weten wanneer wij uw
zoon/dochter mogen verwachten.
Wanneer wij geen bericht van afmelding
hebben gekregen wordt u gebeld.
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Symptomen COVID-19
Heeft een leerling één of meer van onderstaande klachten? Laat de leerling testen
en thuisblijven tot de uitslag bekend is.
Klachten die veel voorkomen:
- Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
- Hoesten
- Benauwdheid
- Verhoging of koorts
- Plotseling verlies van reuk en/of smaak
(zonder neusverstopping)
Indien bovenstaande van toepassing is
wordt in Magister KC (Klachten Corona)
genoteerd. De afwezigheid van de leerling
door klachten Corona valt niet onder verzuim. De leerling werkt vanuit huis aan het
opgegeven leer- en huiswerk.

Afspraken bij weercodes
De VO scholen Eemland hanteren een
gedragslijn voor weerwaarschuwingen.
Wanneer het KNMI een waarschuwing
code rood geeft, sluiten de scholen zo
spoedig mogelijk. De volgende lesdag
gaan de scholen pas weer open, wanneer
code rood is ingetrokken. In het geval de
school onverhoopt in bedrijf is tijdens

code rood, blijven leerlingen en medewerkers in het gebouw totdat code rood
wordt ingetrokken. Bij code geel en code
oranje blijven de scholen open en alert op
weersverslechtering.

Verlof aanvragen
De directie van de school krijgt zo nu en
dan het verzoek van ouder(s)/verzorger(s)
voor een extra vrije dag. Een aanvraag
voor verlof dient schriftelijk te worden ingediend bij de directie. De school is hierbij
gebonden aan de wettelijke regelingen.
Bij de verlofregeling wordt onderscheid
gemaakt tussen religie en cultuur. Vaak
zijn aan religieuze feestdagen meerdere
dagen gekoppeld die onderdeel uitmaken van de cultuur van een land of volk.
Het christelijk Kerstfeest bestaat uit twee
religieuze feestdagen (25 en 26 december), hier wordt een vakantieperiode aan
gekoppeld van in totaal twee weken. De
leerplichtwet spreekt nadrukkelijk niet van
culturele feestdagen, maar uitsluitend van
religieuze feestdagen. Voor het Suikerfeest
wordt daarom bijvoorbeeld maximaal één
verlofdag verleend.
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DeelMedezeggenschapRaad (DMR)

De school neemt belangrijke beslissingen
die te maken hebben met het onderwijs.
Ouders kunnen hierover meedenken in de
DMR. De raad adviseert de directie over
onderwerpen als lesaanbod en ouderbijdrage. De directie is eindverantwoordelijk,
maar de argumenten van de medezeggenschapraad wegen zwaar mee in de
uiteindelijke beslissing. Door actief te zijn
in de DMR kunt u invloed uitoefenen op
de gang van zaken op het Trivium College
in het algemeen en op het VMBO Trivium
College in het bijzonder. Via school kunt u
altijd contact opnemen met de DMR door
een e-mail te sturen naar de dmrtriviumcollege@triviumcollege.nl. In de DMR van
het Trivium College zitten ook vertegenwoordigers van PRO33college en Amsfort
College. De DMR van het Trivium College
heeft in totaal 8 leden. Het VMBO wordt
vertegenwoordigd door twee medewerkers, een ouder/verzorger en een leerling.
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Leerlingenraad
De leerlingenraad bestaat uit gekozen
klassenvertegenwoordigers. Zij denken
mee over verschillende zaken binnen
het VMBO Trivium College o.l.v. de DMR.
In de leerlingenraad wordt gesproken
en advies gegeven over het schoolfeest,
het lesrooster, excursies, de ideeënbus,
MR-vergaderdata, het jaarlijkse symposium
en het LAKS. Er wordt altijd onder schooltijd vergaderd. Leerlingen van het VMBO
Trivium College kunnen ideeën, vragen,
klachten en opmerkingen kenbaar maken
via de leerlingenraad. Wij streven ernaar
één lid van de leerlingenraad deel uit te
laten maken van de DMR.

Artikel 1: Algemeen
De vrijheid van meningsuiting is ieders
recht. We houden ons daarbij aan de Nederlandse regels en wetten.

Kwaliteit van het onderwijs

De school vindt het belangrijk om te blijven
werken aan de kwaliteit van het onderwijs.
Om een goed beeld te krijgen en te houden,
maken we gebruik van de kwaliteitsmeter
(Van Beekveld & Terpstra/AVS). Een onderdeel
hiervan zijn de tevredenheidenquêtes voor
ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen die jaarlijks
wordt afgenomen in het kader van ‘Vensters
voor Verantwoording’. Op de website www.
scholenopdekaart.nl kunt u, bij tabblad waardering, de tevredenheid van ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen bekijken.
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Overzicht eindexamen 2018 t/m 2021

Examen 2018
Per 1 oktober 2017
Teruggetrokken
Deelnemers examen
Gezakt
Geslaagd
Slagingspercentage

Examen 2019

Basis

kader

Totaal

36

49

85

Per 1 oktober 2018

Basis

kader

Totaal

41

42

83

0

1

1

Teruggetrokken

0

0

0

35*

48

83

Deelnemers examen

41

42

83

0

1

1

Gezakt

0

1

1

35

47

82

Geslaagd

82

100% 98%

41

41

Slagingspercentage

100%

98%

Examen 2021

* 1 leerling doet gespreid examen 2 jr.

Examen 2020

Basis

kader

Totaal

Basis

kader

Totaal

Per 1 oktober 2019

33

44

77

Per 1 oktober 2020

34

53

87

Teruggetrokken

0

0

0

Teruggetrokken

0

0

0

Deelnemers examen

33

44

77

Deelnemers examen

34

53

87

Gezakt

0

0

0

Gezakt

0

0

0

Geslaagd

33

44

77

Geslaagd

22

41

63

1

Cum Laude

Cum Laude
Slagingspercentage

40

100% 100%

Slagingspercentage

5
100% 100%

Uitstroom 2021
MBO Sector

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4

Entree opleiding

1

Bouwtechniek

2

Handel

1

ICT en Creatieve industrie

4

Mobiliteit

2

Metaal – en Elektrotechnische installaties

3

1
2
2

3

8

2

9

15

12

2

1

2

1

6

1

1

1

1

1

6

13

29

1

7

15
30

Hoger Niveau (Vavo)
Voedsel, Natuur en leefomgeving

1

Zakelijke dienstverlening

14

2

Veiligheid

5

2

Zorg & Welzijn

4

3

15

22

1

36

11

41

Totaal

Totaal

88

Inspectie van het onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs heeft in
januari 2017 een kwaliteitsonderzoek
uitgevoerd op het Trivium College om een
oordeel te kunnen uitspreken over de kwaliteit van het onderwijs en over de naleving
van wet- en regelgeving.
Op basis van het onderzoek heeft de inspectie een basisarrangement
Toegekend; zowel de opbrengsten als ook
de kwaliteit van het onderwijsproces is van
voldoende niveau.

Voor vragen aan de Inspectie
van het Onderwijs:
Met een vraag of melding kunt ook terecht
bij Loket Onderwijsinspectie op de website
www.onderwijsinspectie.nl/contact.
T: 088-669 60 60
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Bevoegd gezag
College van Bestuur van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort:
Dhr. K. de Boer (voorzitter College van
Bestuur)
Mevr. I. Vogelzangs (lid College van Bestuur)
De Brand 20, 3823 LJ Amersfoort
Postbus 1771, 3800 BT Amersfoort
T: 033-4701008
E: info@onderwijsgroepamersfoort.nl
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Onderwijsgroep Amersfoort

Het Trivium College maakt deel uit van Stichting Onderwijsgroep Amersfoort.Onder deze
stichting vallen de volgende scholen voor
openbaar en speciaal voortgezet onderwijs:
• Axia College (VSO: vmbo basis, kader,
mavo, havo);
• ’t Atrium (mavo, havo, vwo, sportklassen,
mavo-plus);
• Lyceum Amersfoortse Berg (havo, vwo,
vwo-bèta);
• Trivium College; VMBO Trivium College
(basis, kader), Amsfort College (gl/tl, mavo,
havo)
en PRO33college (praktijkonderwijs);
• Stedelijk Gymnasium Johan van
Oldenbarnevelt (categoriaal gymnasium);
• Vathorst College (mavo, havo, vwo);

Bevoegd gezag
College van Bestuur van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort:
Dhr. K. de Boer
(voorzitter College van Bestuur)
Mevr. I. Vogelzangs
(lid College van Bestuur)
De Brand 20, 3823 LJ Amersfoort
Postbus 1771, 3800 BT Amersfoort
T: 033-4701008
E: info@onderwijsgroepamersfoort.nl

Gedragscode
De Onderwijsgroep Amersfoort vindt goede
omgangsvormen en professioneel gedrag in
de omgang met leerlingen, collega’s en ouders
belangrijk. Wat we daaronder verstaan hebben
we vastgelegd in een nieuwe gedragscode,
die in overleg met de GMR en de MR Axia
College tot stand is gekomen. De gedragscode
geldt voor iedereen die (betaald of vrijwillig)
werkzaamheden verricht voor onze scholen
en het bestuursbureau.
De Onderwijsgroep Amersfoort hecht aan
goede omgangsvormen en professioneel
gedrag van medewerkers in de omgang met
leerlingen, collega’s en ouders en hanteert
daartoe een gedragscode. In tegenstelling tot
andere beroepsgroepen bestaat er voor het
onderwijs geen algemeen geldende gedragsof beroepscode. Stichting School & Veiligheid
heeft de ‘Modelgedragscode voor schoolmedewerkers’ ontwikkeld. De Onderwijsgroep
Amersfoort gebruikt dit model als basis voor
haar gedragscode. De gedragscode geldt voor
iedere medewerker van de
Onderwijsgroep Amersfoort, stagiaires en alle
andere personen die werkzaamheden (professioneel en vrijwillig) verrichten voor de school
en het bestuursbureau. De gedragscode kunt
u opvragen bij de afdelingsleiders of bij het
bestuursbureau.
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Meldcode

Vertrouwenspersoon

Scholen zijn wettelijk verplicht een meldcode
te hanteren. Dit is een stappenplan voor
(onderwijs)professionals dat zij moeten doorlopen als ze vermoedens van huiselijk geweld
en/of kindermishandeling hebben. De Onderwijsgroep hanteert de basis meldcode die
daar waar nodig en mogelijk is toegeschreven op de scholen van de Onderwijsgroep.
Bestuurlijke uitgangspunten:
- Daar waar wij een veilig thuis voor onze
leerlingen kunnen bevorderen, doen wij
ons best;

Binnen het VMBO Trivium College hebben
enkele docenten de taak van interne vertrouwenspersoon voor de leerlingen. Zij zijn dus
ook het aanspreekpunt waar leerlingen en
ouder(s)/verzorger(s) pesten kunnen melden.
Het anti – pestprotocol kunt u vinden op
www.vmbotriviumcollege.nl.

- Om onnodige belasting bij medewerkers
te voorkomen en een eenduidig proces te
bevorderen, gaan medewerkers die signalen ontvangen die op huiselijk geweld en
/of kindermishandeling zouden kunnen
wijzen, niet op eigen houtje aan de slag,
maar lichten één van de door de directie
aangewezen procesverantwoordelijken in.
Meer informatie over de meldcode en het
stappenplan kunt u vinden op
www.triviumcollege.nl/vmbo.

De wijkagent
Er is regelmatig contact met de wijkagent.
Hij is voor het VMBO Trivium College op
afroep beschikbaar.
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Externe vertrouwenspersoon voor ouder(s)/
verzorger(s) en leerlingen:
Mevr. M. Smit
E: info@humanresults.nl
Externe vertrouwenspersoon voor personeel:
Mevr. E. Kreule van Rienks Arbodienst
E: e.kreule@arbodienst.nl
Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs:
Voor klachten op het gebied van (seksueel)
geweld, intimidatie, discriminerend gedrag,
onverdraagzaamheid, radicalisering en
dergelijke kunt u contact opnemen met het
centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs.
T: 0900-1113111

Klachtenregeling
Klachten, zorgen en meningsverschillen worden bij voorkeur op school besproken en opgelost. Komt u er op school niet uit dan kunt u een klacht indienen bij het bestuur of contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. De klachtenregeling kunt u vinden op
www.vmbotriviumcollege.nl bij ‘Schoolinformatie-downloads – School & Beleid’.
Klacht van onderwijskundige
aard o.a. :
- methode
- aanpassing programma
- toetsing
- beoordeling

Klacht van organisatorische
aard o.a. :
- vakanties
- vrije dagen
- ouderbijdrage

Klacht over ongewenst
gedrag:
- agressie
- geweld
- racisme
- discriminatie
- pesten
- (seksuele) intimidatie
Betreft:
* Leerling – leerling
* Leerling – medewerker
* Ouder – medewerker

gesprek met
de mentor/vakdocent

gesprek met
afdelingsleider (directie)

gesprek met mentor, directie
en/of interne vertrouwenspersoon

indien geen bevredigend
resultaat: gesprek met directie

indien geen bevredigend
resultaat: gesprek met
externe vertrouwenspersoon

indien geen bevredigend
resultaat: gesprek met
externe vertrouwenspersoon

indien geen bevredigend
resultaat: klacht indienen bij
klachtencommissie

indien geen bevredigend
resultaat: klacht indienen bij
klachtencommissie

indien geen bevredigend resultaat: gesprek externe vertrouwenspersoon
indien geen bevredigend
resultaat: klacht indienen bij
klachtencommissie

NB: Klager beslist over te volgen route.
Overleg met de interne vertrouwenspersoon verdient aanbeveling bij het afhandelen van een
klacht door een mentor/afdelingsleider.
Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht dan zou u tot slot kunnen overwegen een klacht in te dienen bij het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort
en/of bij de landelijke klachtencommissie.
Onderwijsgeschillen:
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs - Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
T: 030-2809590 - E: info@onderwijsgeschillen.nl
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