
 
 

Utrecht, 27 augustus 2020 
 
Betreft:  Start schooljaar 2020-2021 
 
 
Geachte ouders, beste leerlingen, 
 
Het einde van de vakantie is bijna in zicht en dat betekent dat wij ons weer gaan 
voorbereiden op het nieuwe schooljaar.  
Voor alle leerlingen start het schooljaar op donderdag 3 september 2020.  
 
Eerstejaars klassen: 
Op donderdag 3 september verwachten wij klas 1 om 8.30 uur (tot 12.10 uur) op school.  Er 
is een centrale ontvangst in de aula door de teamleiders en mentoren. 
 
Overige klassen: 
De klassen 2, 3 en 4 verwachten we om 9.00 uur (tot 12.10 uur) op school. Voor hen is er 
geen centrale ontvangst. De leerlingen mogen direct door naar hun mentorklas.  
 
Het introductieprogramma duurt 2 dagen. Tijdens deze dagen maken de leerlingen kennis 
met de mentor, de medeleerlingen en zullen er afspraken gemaakt worden voor het nieuwe 
schooljaar. Ook worden er een aantal teamvormende activiteiten gedaan. 
Neem ook je laptop en je oplader mee!  
 
Denkt u er nog aan dat op 15 september het eerste ouder-kind-mentorgesprek staat 
gepland!  
De mentor maakt nog een afspraak met u over het tijdstip. 
 
Veel leerlingen hebben inmiddels hun boekenpakket al besteld, echter enkelen nog niet. Om 
het schooljaar goed te kunnen starten is het van belang dat iedere leerling zijn/haar 
boekenpakket besteld heeft. Als dit nog niet is gedaan, moet dat op zeer korte termijn 
gebeuren bij de firma Iddink via: www.iddink.nl. De schoolcode die ingevuld moet worden 
om te kunnen bestellen is: T2QPSZTS 
 
We wensen iedereen een prettige start van het schooljaar toe en hopen jullie te zien op 
donderdag 3 september. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Trajectum College 
 
 
Maurits Depla 
Directeur 
 
Bijlage: ouderbrief 1, augustus 2020 
 
 
 
 
 



 
Ouderbrief 1, augustus 2020 

      
 
 

 
Welkom (terug) op Trajectum College, 
 
Ik ben blij dat we alle leerlingen weer naar school mogen. We doen dat wel zó dat het veilig 
is voor iedereen: leerlingen, medewerkers en de mensen in de privé-omgeving van 
leerlingen en medewerkers. Lees verderop in deze brief welke maatregelen de school neemt 
en aan welke spelregels iedereen zich moet houden. Zo houden we het samen veilig op 
school. Het risico van corona is immers nog niet verdwenen.  
 
Er is afgelopen schooljaar keihard gewerkt door docenten en leerlingen om, ondanks corona, 
toch zoveel mogelijk door te gaan met leren. Dat is best goed gelukt. Ik wil ben daar heel 
trots op. 99% van onze eindexamenleerlingen is geslaagd!  
 
Ik wil in het bijzonder de ouders van leerlingen welkom heten die voor het eerst op 
Trajectum College zitten. We starten dit schooljaar met zes eerste klassen. Wij zijn er dan 
ook trots op dat er zoveel kinderen en hun ouders voor Trajectum College gekozen hebben!. 
In één klas gaan we havo-onderwijs op maat aanbieden. Ik ben heel blij dat we die stap nu 
zetten.  
Ondanks alle onzekerheid rondom corona, zie ik uit naar het nieuwe schooljaar!  

 
Maurits Depla 
Directeur 
 
Nieuwe teamleiders 
Met ingang van het nieuwe schooljaar is de samenstelling van het managementteam (MT) 
gewijzigd. Komend jaar vormt Maurits Depla (directeur) samen met Jiska van der Weijden, 
Frank Alkemade en Mancika Pullens het MT van de school. Jiska en Frank waren hiervoor 
allebei teamleider op Pouwer College. Mancika heeft ruim 20 jaar ervaring als docent op 
Trajectum College. In dit team combineren we ruime ervaring als teamleider met gedegen 
kennis van de school. Jiska, Frank, en Mancika geven ieder leiding aan twee onderwijsteams.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Versterking van ons team 
De volgende docenten komen ons team versterken:  
Armand Keisrie, docent techniek 
Erna Klaassen, docent wiskunde 
Patrick van Tongeren, docent lichamelijke opvoeding 
Lisa den Tuinder, docent nederlands 
Denise Essing, docent maatschappijleer 
Jean Paul Busker, docent economie (vervanger Abdel Berkani) 
Johan Teuben, docent nederlands (vervanger Noura Namouss) 
 
Corona-maatregelen 
De volgende, al bekende, spelregels blijven gelden: 

• bij (lichte) klachten die kunnen wijzen op corona: thuis blijven 

• ook als iemand anders in huis verkoudheidsklachten én koorts heeft: ook thuis 
blijven 

• afstand houden: 1,5 meter van volwassenen 

• regelmatig handen wassen 

• hoesten in elleboog 

 
Quarantaine 
Als je in een oranje of rode vakantiebestemming bent geweest, blijf je eerst tien dagen in 
thuisquarantaine. Leerlingen die in thuisquarantaine zitten, bieden we een vorm van 
onderwijs op afstand. Het is daarom belangrijk dat we op tijd weten waar iedereen op 
vakantie is geweest, waarbij we uiteraard vertrouwelijk om zullen gaan met deze informatie. 
We willen dus van iedereen weten:  
- wat de vakantiebestemming is geweest;  
- wanneer je bent teruggekomen; 
- of je al in quarantaine bent geweest. 
De informatie zullen wij verzamelen via een online enquête. U ontvangt deze nog per e-mail. 
 
Overige maatregelen 
Daarnaast nemen we de volgende maatregelen om de risico’s op besmetting te verminderen 
door drukte in de school te verminderen:  

• leerlingen komen door twee ingangen naar binnen 

• er zijn looproutes in de gangen  

• leerlingen blijven zoveel mogelijk in vaste lokalen 

• gescheiden pauzes voor de onder- en bovenbouw 

• lokalen worden zo ingericht dat leerlingen 1,5 meter afstand van docent kunnen 
houden 

• aparte maatregelen in de praktijklokalen 

• er wordt tijdelijk geen gebruik gemaakt van de kluisjes 

• tot het einde van 2020 geen excursies en reizen waarvoor busvervoer nodig is 
 
Ventilatie 
Het ventilatiesysteem op Trajectum College voldoet aan de geldende wet en regelgeving en 
aan de gestelde waarden van de VO-raad. Door een scherpere afstelling van de installatie 
kan ook de afwijkende CO2-waarde op piekmomenten beneden de norm gebracht worden. 
Deze aanpassing is vóór 31 augustus gerealiseerd. Dit geldt ook voor de lokalen op de 
begane grond waar de ramen niet open kunnen.  
 
 



Oudergesprekken online  
Ouders zijn helaas nog niet fysiek welkom op school zolang we de actuele coronaprotocollen 
moeten blijven hanteren. Dat betekent dat we voorlopig geen ouderavonden kunnen 
organiseren en dat de afspraken met ouders zoveel mogelijk online plaatsvinden. Soms is 
het nodig dat ouders toch naar school komen. Dat kan alleen als u geen (lichte) klachten 
heeft die op corona kunnen wijzen. We houden zo’n gesprek altijd op een veilige manier: op 
afstand. 
In een gewoon jaar komen de mentoren van de eerstejaars leerlingen op huisbezoek. Dat 
doen we in verband met corona dit jaar niet. De mentor van hun kind zal een afspraak 
maken om op een andere manier kennis te maken.  
 
Huisbezoek 
In een gewoon jaar komen de mentoren van de eerstejaars leerlingen op huisbezoek. Dat 
doen we in verband met corona dit jaar niet. De ouders van de eerstejaarsleerlingen worden 
uitgenodigd om op school te komen voor een gesprek met de mentor van hun kind. 
Natuurlijk doen we dat corona-proof: op veilige afstand. Als u (lichte) klachten heeft die op 
corona kunnen wijzen, mag u niet naar school komen. Neem dan contact op met de mentor 
van uw kind.  
 
Dinsdagmiddag 
Voorgaande schooljaren werd er op dinsdag altijd les gegeven tot 13.00 uur. Dit zal vanaf dit 
schooljaar veranderen. Ook op dinsdagmiddagen zal er les worden gegeven tot 14:10 uur.   
 
Aangepaste rooster 
Vanwege alle genomen coronamaatregelen veranderen ook de lestijden. De onderbouw en 
bovenbouw worden van elkaar gescheiden. Hierbij het lestijdenoverzicht: 
 
 onderbouw   bovenbouw  
 van  tot   van  tot 
1 08:30 09:20  1 08:30 09:20 
2 09:20 10:10  2 09:20 10:10 
pauze 10:10 10:30  3 10:10 11:00 
3 10:30 11:20  pauze 11:00 11:20 
4 11:20 12.10  4 11:20 12:10 
pauze 12:10 12:30  5 12:10 13:00 
5 12:30 13:20  pauze 13:00 13:20 
6 13:20 14:10  6 13:20 14:10 
7 14:10 15:00  7 14:10 15:00 
    8 15:00 15:50 
 
Goede communicatie tussen school en thuis is erg belangrijk! 
We communiceren in de meeste gevallen met de ouders via e-mail of telefoon. Zorg dat uw 
e-mailadres en telefoonnummer in Magister staan en wijzig deze zelf als u een nieuw 
telefoonnummer of e-mailadres heeft. Anders mist u belangrijke informatie van school. In 
Magister kunt u de absentie volgen, zien wat voor huiswerk uw kind heeft en welke cijfers 
hij/zij haalt. De inlogcodes van Magister worden u deze week toegestuurd. 
Wilt u uw kind ziekmelden, dan kunt u dit doen bij de receptie tussen 8.00 uur en 8.45 uur. 
Iedere dag dat uw kind ziek is dient u opnieuw te bellen. 
Trajectum College heeft een actieve ouderraad, die ook enkele thema-avonden en andere 
activiteiten voor de ouders organiseert. De ouderraad zal dat doen op een manier die corona-
proof is.  
 



Afspraken buiten school? Plan ze buiten de les! 
We vragen alle ouders om afspraken voor hun zoon/dochter buiten school, te plannen buiten 
de lestijd. Helaas kan het soms niet anders en moet een leerling onder lestijd naar de 
orthodontist, tandarts of huisarts. We verzoeken jullie de gemaakte afspraken VOORAF goed 
door te nemen met jullie kinderen en dit in de ochtend aan Farah van de receptie te melden.  
Bent u toch vergeten de afspraak met uw kind vooraf door te nemen, dan kunt u uw kind in 
de pauzes bereiken. We kunnen niet tussendoor naar de klassen om de afspraak door te 
geven, dit verstoort de lessen teveel. 
 
Planning periode 1,  2020-2021  
Week 36 3-9 Start introductiedagen 
Week 37 Geen bijzonderheden 
Week 38 Cito leerjaar 1 2019-2020 inhalen 

15-9 Trajectgesprekken leerjaar 1 t/m 4 
Week 39  Cito leerjaar 3 2019-2020 inhalen 
Week 40 Cito leerjaar 2 2019-2020 inhalen 
Week 41 Cito 0 leerjaar 1  
Week 42 Geen bijzonderheden 
Week 43 Herfstvakantie 
Week 44  26-10 Studiedag: alle leerlingen zijn vrij 

28-10 Herkansing klas 3 SE 4 
30-10 Start toetsweek periode 2 klas 3 en 4 

Week 45  Toetsweek periode 2 klas 3 en 4  
Week 46 Activiteitenweek 

  
Toetsweken  
Klas 3 en 4  30 oktober 2020 – 6 november 2020  
Klas 3 en 4 15 januari 2021 - 22 januari 2021 
Klas 4  22 maart 2021 – 26 maart 2021 

Klas 3  29 maart 2021 – 2 april 2021  
Klas 2 en 3 21 juni 2021 – 28 juni 2021  

  
Activiteitenweek  
Periode 1  9 november 2020 – 13 november 2020  
Periode 2 25 januari 2021 – 29 januari 2021 
Periode 3  5 april 2021 - 9 april 2021  
Periode 4  5 juli 2021 - 9 juli 2021 

  
Vakanties 2020-2021  
Herfstvakantie   17 oktober 2020 – 25 oktober 2020 

Kerstvakantie  19 december 2020 – 3 januari 2021  
Studiedag   5 januari 2021 
Voorjaarsvakantie  20 februari 2021 – 28 februari 2021  
2e Paasdag  5 april 2021 

Koningsdag  27 april 2020  
Meivakantie  24 april 2021 – 9 mei 2021  
Bevrijdingsdag  5 mei 2021 

Hemelvaart  13 mei 2021 

2e Pinksterdag   24 mei 2021  
Zomervakantie  17 juli 2021 - 29 augustus 2021 

  
 


