
 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,  
 
De school is gesloten. Vandaag is het team van Trajectum College bijeen geweest om de beste 
oplossing te vinden voor onze leerlingen de komende weken.  
 

1. Communicatie over de verdere gang van zaken komt via de e-mail en de website van school. 
Hou die dus in de gaten. U kunt de school dagelijks telefonisch bereiken tussen 10.00 uur en 
12.00 uur op het gebruikelijke nummer (030-2646100), of u kunt een mail sturen naar 
info@trajectum-college.nl.  
 

2. Het onderwijs gaat door, in een aangepaste vorm. We zijn nu bezig om dat te regelen. Vanaf 
woensdag 18 maart verwachten we dat uw kind volgens het lesrooster deelneemt aan het 
onderwijs. Niet alle lesuren worden op dezelfde manier ingevuld. Check daarom elke dag in 
Magister wat er van uw kind verwacht wordt. Bij de opdrachten staat ook een inleverdatum. 
Het is belangrijk dat leerlingen zich daaraan houden. Vakdocenten en mentoren controleren of 
een leerling meedoet met de leeractiviteiten. Verder is het in het belang van uw kind: 
stimuleer en help uw kind om deel te nemen aan het onderwijs op afstand.  

 
3. De opdrachten en materiaal per les komen in Magister te staan. De opdrachten van D&P vindt 

uw kind, zoals altijd, in It’s learning. Het is de bedoeling dat uw kind deze opdrachten thuis 
maakt. We zijn aan het onderzoeken op welke manier we instructie op afstand kunnen geven 
(bijvoorbeeld via livestreaming).  

 
4. U kunt uw kind volgen en stimuleren door in Magister te kijken. Heeft u nu geen toegang tot 

Magister, neem dan contact op met de mentor van uw kind. Het mailadres van de mentor 
vindt u vanaf vandaag op de website van de school. 

 
5. We verwachten dat u, indien uw kind niet in staat is om deel te nemen aan ons onderwijs, dat 

telefonisch meldt via 030-2646100, tussen 10.00 uur en 12.00 uur. De schoolsluiting betekent 
niet dat alle leerlingen vrij zijn. 

 
6. Als leerlingen spullen uit hun kluisje nodig hebben om onderwijs te volgen (laptop, boeken) 

kunnen ze die dinsdag 17 maart op komen halen. In de bijlage vindt u een rooster wanneer 
uw kind die spullen op kan halen. Leerlingen mogen buiten dit tijdstip niet op school zijn.  

 
7. Het geplande kamp voor leerlingen uit klas 1 gaat niet door. We onderzoeken of het door kan 

gaan op een ander moment. Daarover krijgt u nog bericht. Ouders die de bijdrage voor het 
kamp al betaald hebben, krijgen die teruggestort.  
 

8. De geplande thema-avond, georganiseerd door de ouderraad van onze school gaat niet door. 
Deze wordt verplaatst naar een later moment in dit schooljaar.  

 
Tot slot, we houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Zo wachten we op informatie van de 
minister over bijvoorbeeld de examens. We informeren u telkens als daar aanleiding toe is.  
 
Vriendelijke groet, 
Trajectum College 
 
 
Maurits Depla 
Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@trajectum-college.nl
https://plate-attachments.s3.amazonaws.com/attachments/6f2f4e3bd4/Personeel%20mailadressen.pdf


 

Bijlage 
 
Rooster voor het ophalen van je lesmiddelen om onderwijs te kunnen volgen (laptop, boeken).  
Heb je geen lesmiddelen in je kluisje dan hoef je NIET naar school te komen.  
 

Klas    Tijd   Lokalen  

1A + 1B    08:30-08:45   0.26 + 2.12 

1F + 1G   08:50-09:05   1.03 + 0.53 

1H + 2A   09:10-09:25   2.27 + 0.26 

2B + 2C   09:30-09:45   2.12 + 0.04 

2F + 2G   09:50-10:05   1.03 + 0.53 

2H + 3A   10:10-10:25   2.27 + 0.26 

3B + 3C   10:30-10:45   2.12 + 0.04 

3F + 3G   10:50-11:05   1.03 + 0.53 

4A + 4B   11:10-11:25   0.26 + 2.12 

4C + 4F   11:30-11:45   0.04 + 1.03 

4D + 4G   11:50-12:05   0.04 + 0.53 

3H + 4H   12:10-12:25   2.27 

 


