
 
 
 
 
 
 
Utrecht, 28 mei 2020 
 
Betreft: opening school 2 juni 2020 
 
 
 
 
Aan alle ouders en leerlingen van Trajectum College, 
 
Het is nu zeker: komende dinsdag, 2 juni, gaat de school weer open. We zijn blij dat we de 
leerlingen weer gaan zien. Het wordt wel wennen: anderhalve meter afstand houden. Maar 
het moet wel en we gaan ons daar ook strikt aan houden. Dat doen we niet alleen voor 
onszelf. We doen het ook om te voorkomen dat kwetsbare mensen in de omgeving van onze 
leerlingen en medewerkers besmet worden met het virus. In de bijlage bij deze brief hebben 
we de corona-spelregels voor de leerlingen op een rij gezet. Lees die goed door!  
 
Niet naar school met klachten  
Alle leerlingen worden weer op school verwacht. Behalve als ze luchtwegklachten hebben. 
Leerlingen blijven thuis als ze neusverkouden zijn, hoesten, moeilijk ademen of koorts 
hebben. Leerlingen blijven ook thuis als er iemand in het gezin/thuis koorts of 
benauwdheidsklachten heeft. 
 
Hoe ziet het onderwijs er komende weken uit?  
Iedere klas wordt verdeeld in twee of drie groepjes. Zo kunnen we ook in de klas anderhalve 
meter afstand houden. Omdat we met minder leerlingen tegelijk in de school kunnen, is het 
rooster aangepast. Iedere leerling komt drie keer een blok van twee uur naar school. In die 
twee uur krijgen de leerlingen les in drie vakken of een mentorles. Daarnaast krijgen de 
leerlingen opdrachten om thuis te maken en zijn er vragenuurtjes (op afstand). Je rooster 
staat in Magister. Daar vind je ook aanvullende opdrachten en ander materiaal.  
 
Personele bezetting 
Volgens de richtlijnen blijven medewerkers met klachten thuis. Ook wij hebben medewerkers 
die tot de risicogroep behoren of wie een huisgenoot tot een risicogroep behoort en om die 
reden thuis moeten blijven. Daarom kan het zijn dat voor bepaalde klassen voor een enkel 
vak geen lessen in school gegeven kunnen worden. Die les wordt dan op afstand gegeven. 
 
Leenlaptops  
Een aantal leerlingen uit leerjaar 3 gebruikt een leenlaptop van school. De leenlaptops zijn 
om thuis te gebruiken en worden dus niet mee naar school genomen. De leenlaptops hoeven 
pas in juli ingeleverd te worden, tegelijk met de boeken. De leerlingen van leerjaar 1 en 2 
nemen, zoals altijd, hun eigen laptop mee naar school. 
 
En hoe gaat het praktisch? 
Leerlingen komen op de fiets of lopend naar school. Of worden gebracht. Kom niet met de 
bus! Ook niet als je normaal wél met de bus komt. Heb je problemen om met de fiets te 
komen? Bespreek met je mentor hoe je dat op kunt lossen. We helpen je daar graag bij.  
De lestijden wijken af van de gewone lestijden. Leerlingen komen gespreid naar school. Je 
krijgt van je mentor te horen hoe laat jij verwacht wordt. Kom op de voor jou aangegeven tijd 
naar de jouw ingang van de school. Er zijn géén pauzes. Na een blok van twee uur gaan de 



leerlingen naar huis. De school is verdeeld in stukken. Elke groep heeft zijn eigen ingang en 
uitgang. Er zijn routes uitgezet in de school. Leerlingen zitten in een vast lokaal. Zo zorgen 
we dat er zo min mogelijk beweging en contact is.  
 
Veilige school 
We hebben ons goed voorbereid om de school veilig weer open te doen. De school is pas 
echt een veilige school als de corona-spelregels worden nageleefd. Daar zullen we iedereen 
strikt aan houden. Dat doen we samen, leerlingen, medewerkers en ouders.  
 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem contact op met de mentor of stuur een 
bericht naar info@trajectum-college.nl 
 
Vriendelijke groet, 
Trajectum College 
 
 
Maurits Depla 
Directeur 
 

 


