
Ouderbrief 3 
19 februari 2020 

 
 

Pagina 1 van 6 

 

Beste ouders/verzorgers,  
We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij wat er op onze school gebeurt.  
Daarom maken we deze ouderbrief voor u.  
De tijd gaat hard. Ook dit schooljaar. We zijn al weer halverwege. De eindexamenleerlingen 
zijn hard op weg naar de eindstreep. En tegelijkertijd komen leerlingen die volgend schooljaar 
starten naar onze open dag en open lesmiddagen. Hopelijk kiezen veel van hen voor 
Trajectum!  
We hebben ook weer een activiteitenweek gehad. In deze ouderbrief ziet u een paar 
voorbeelden van wat onze leerlingen in zo’n week doen. Dat zijn mooie aanvullingen op het 
reguliere lesprogramma. Deze keer lag de nadruk op loopbaanontwikkeling.  
En in deze ouderbrief kunt u lezen over hoe we elke dag samen werken aan nog beter 
onderwijs op Trajectum College: over het havo-onderwijs dat we vanaf volgend schooljaar 
aanbieden, over hoe leerlingen leren in de praktijk bij bedrijven, over bijles voor leerlingen uit 
de bovenbouw die wat extra’s nodig hebben en over de lesuitval terugdringen doordat 
docenten voor elkaar invallen.  
Veel leesplezier! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
Maurits Depla 
Directeur  
 
Wisseling van docenten   
Met ingang van 1 maart gaat de heer Zijlstra, wiskundedocent, naar een andere school. Door 
onderling te schuiven met lessen binnen de vakgroep wiskunde en door de inzet van Fred 
Regtien zijn alle klassen weer voorzien van een wiskundedocent. Fred Regtien is een docent 
van X11, een andere NUOVO-school, die nu voor de helft van de week bij ons les komt geven. 
Met ingang van 1 april gaat de heer D. van Straten, N&T docent ons verlaten. Zijn lessen 
worden overgenomen door de collega’s Bruinier, Hogeweg en Van Hal. 
 
Open dag 
Op 17 en 18 januari hadden we open dag voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool 
en hun ouders. We kregen erg veel positieve reacties op de sfeer in de school. Veel bezoekers 
waren benieuwd naar de ambities voor havo-onderwijs op Trajectum. We waren erg trots op 
de leerlingen uit leerjaar 3 en 4 die meegeholpen hebben met de organisatie van de open dag. 
Zij deden dat in het kader van het praktijkvak ‘organiseren van een evenement’. Dat hebben 
ze geweldig gedaan. En op 29 januari en 12 februari hadden we open lesmiddag. Daar deden 
meer dan 100 groep 8 leerlingen aan mee. Tijdens de open lesmiddag hebben zij Trajectum 
College kunnen beleven in de praktijk.  
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Tevredenheid enquête ouders   
Wij willen graag weten wat u vindt van Trajectum College. Wat is goed? Wat kan beter? 
Daarom houden we enquêtes onder ouders. In uw mailbox vindt u een link naar de ouder-
enquête. Wilt u die vóór 17 april a.s. invullen? Dan helpt u ons om Trajectum College nog beter 
te maken. Mocht u geen e-mail hebben ontvangen kan het zijn dat niet het juiste mailadres 
bij ons bekend is. Dit kunt u eventueel aanpassen in uw magister account. 
 
Ontwikkelingen havo 
De projectgroep voor de ontwikkeling van de havo is al een aantal keer bij elkaar gekomen. 
We hebben een projectdoel geformuleerd en zijn op dit moment aan het onderzoeken hoe 
de tl/havo kansklas vorm krijgt. Hoeveel lesuren we voor de verschillende vakken gaan 
draaien, welke boeken we gaan gebruiken en welke leerkrachten in deze klas gaan lesgeven.  
Schooljaar 2020/ 2021 gaan we definitief starten met het eerste jaar tl/havo brugjaar. Over 
vijf jaar is de bedoeling dat de eerste Trajectum leerlingen met een havo diploma onze 
school verlaten.  
 
Mocht u vragen hebben over bovenstaande ontwikkelingen dan kunt u contact met ons 
opnemen.  
 
Invaluren 
Met ingang van periode 3 proberen wij lesuitval te beperken door een andere docent in te 
laten vallen als een collega (voor korte tijd) afwezig is. Indien een docent ziek of afwezig is, zet 
deze het huiswerk in Magister. Tijdens de betreffende les wordt er van de leerling verwacht 
dat hij/zij met dit huiswerk aan de slag gaat. 
 
Thema-avonden ouderraad  
De ouderraad van Trajectum heeft op 11 december een thema-avond georganiseerd voor alle 
ouders. Het was een succes: er waren meer dan 60 ouders aanwezig. Het ging die avond over 
zaken die belangrijk zijn voor ouders:  

 de ontwikkeling van je kind op school volgen via Magister; 

 de rol van de ouders bij de loopbaankeuze van je kind; 

 en hoe krijg je je kind uit een game en aan zijn/haar huiswerk? 
De avond was onder de leiding van Ahmed el Mansouri, Petra Keller, Yuba Zalen en Robbert 
Verhoeven. 
 
De leden van de ouderraad zijn erg gemotiveerd en ze vinden het belangrijk dat ouders 
betrokken zijn bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind. Ouderbetrokkenheid verhoogt 
de schoolprestatie van uw kind. Ouders en school hebben hetzelfde belang. Daarom 
organiseert de ouderraad van Trajectum op woensdag 18 maart opnieuw een thema-avond 
voor alle ouders. De thema-avond is op school van 18:45 - 20:45 uur.  
Uw aanwezigheid is zeer belangrijk. 
 
Bijles Stichting Leren voor de toekomst  
In periode 3 is Stichting Leren voor de toekomst gestart met huiswerkbegeleiding. Deze is elke 
donderdag van 16.00 uur tot 18.00 uur. We hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.  
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Per periode wordt er gekeken naar de resultaten van de leerling. Als deze achterblijven, kan 
de leerling voor 1 periode in aanmerking komen voor deze gratis huiswerkbegeleiding. Doel is 
dat de leerling leert leren en huiswerk maakt, zodat de resultaten verbeteren. Na de 
begeleiding is de leerling in staat om dit zelf te doen. De ouders/verzorgers voor de 
betreffende leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. Voor periode 4 kunnen er andere 
leerlingen in aanmerking komen. Dit gaat in overleg met de mentor/leerling en de ouders. 
Als uw kind niet geselecteerd is voor de huiswerkbegeleiding op donderdagmiddag, Stichting 
Leren voor de Toekomst biedt ook op zondag huiswerkbegeleiding aan op Trajectum College. 
De kosten zijn dan 30 euro per maand voor Trajectum leerlingen en 15 euro per maand indien 
u over een U-pas beschikt.  U kunt uw kind aanmelden voor deze huiswerkbegeleiding bij 
Stichting Leren voor de Toekomst (www.lerenvoordetoekomst.nl of 06-10290312).  
 
Lenteschool 
Trajectum College heeft ook voor dit jaar een subsidie aangevraagd voor het organiseren van 
de Lenteschool. Deze vindt plaats op het Trajectum College. Mocht deze aanvraag 
goedgekeurd worden, dan is er ruimte voor 55 leerlingen die extra ondersteuning krijgen. 
Deelnemen wordt besproken door mentor met leerling en ouders. Indien de leerling zich 
opgeeft voor de Lenteschool heeft de leerling ook een verplichting om op alle dagen van de 
Lenteschool aanwezig te zijn. Dit jaar is de Lenteschool op woensdag 22 april, donderdag 23 
april, vrijdag 24 april, dinsdag 28 april en woensdag 29 april. De dagen starten om 10.00 uur 
en eindigen om 14.30 uur. Op woensdag 8 april is er een ouder/leerling informatiebijeenkomst 
van de Lenteschool op het Trajectum College.  
 
Iftar 
Ook dit jaar wordt er door de leerlingen van Trajectum College, ondersteund door de 
jongerenwerkers van JoU en docenten, een Iftar georganiseerd. De Iftar zal gehouden worden 
op 20 mei 2020. Dit jaar ontvangen wij een speciale gast: de Burgemeester van Utrecht, de 
heer Van Zanen. Meer informatie volgt later. Noteer deze datum alvast in uw agenda. 
 
Sollicitatietraining derdejaars 
In de activiteitenweek van periode 2 hebben de 3e-jaars de sollicitatietraining van Jinc gedaan. 
Het is een intensieve training waar 2 trainers uit het bedrijfsleven met een groep van ongeveer 
tien leerlingen sollicitatiegesprekken voeren en daar feedback op te geven. De leerlingen 
hebben eerder sollicitatiebrieven geschreven die bij deze training gebruikt worden. De 
trainers waren heel tevreden over de betrokkenheid en de actieve en serieuze houding van 
de leerlingen. Ze vonden de sfeer heel prettig en wilden graag terugkomen. De leerlingen 
hebben de training als leuk en vooral leerzaam ervaren: “Ik heb geleerd om tijdens een 
gesprek oogcontact te houden en vragen te stellen over het werk.” “Ik heb geleerd om mensen 
een actieve houding te laten zien en beleefd te zijn.”  
 
Jinc stages  
Tijdens de activiteitenweek zijn leerlingen naar allerlei bedrijven geweest om kennis te maken 
met wat voor werk daar gebeurt. O.a. bij Utrecht Stadswerken is er meegelopen. 
 

http://www.lerenvoordetoekomst.nl/
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Schrijver op school    
Kennismaken met een schrijver is inspirerend! De schrijver praat in de klas (klas 1 t/m 3) met 
de leerlingen over zijn of haar boeken. Ongeveer 8 weken vóór het schrijversbezoek ontvangt 
de docent Nederlands een lesbrief en de boeken van de betreffende auteur. De leerlingen 
mogen een boek uitkiezen en gaan deze lezen. Tijdens het bezoek van de schrijver stellen de 
leerlingen vragen die ze samen met de docent hebben voorbereid. Daarna vertelt de schrijver 
over hoe het schrijven van een boek. Met ‘schrijver op school’ willen we leerlingen verleiden 
tot lezen.. en misschien wel zelf schrijven! Daarnaast worden leerlingen gestimuleerd een 
mening te vormen over een boek.  
 
Op onze school zijn al veel bekende schrijvers geweest, denk aan  Buddy Tegenbosch, Elle van 
den Bogaart, Annemarie Bon en Martijn Niemeier. In periode 3 komen Martine Letterie en 
Natasza Tardio. 
 
Buitenschoolse activiteiten 
Elke dinsdagmiddag zijn voor de leerlingen van de onderbouw buitenschoolse activiteiten. In 
november hebben zich 82 leerlingen aangemeld voor voetbal, basketbal, kickboksen, DJ, dans 
en meidenclub, en sindsdien kunnen de leerlingen elke week met dezelfde trainers en 
docenten aan de slag. 
  
Nu, na vier maanden, heeft een deel van de leerlingen zich afgemeld, maar zijn er bij alle 
activiteiten vaste groepjes leerlingen die wekelijks met veel plezier sporten, muziek maken of 
koken! 
 
Schoolreis klas 4: naar London!  
Van dinsdag 18 februari tot en met vrijdag 21 februari hebben wij onze jaarlijkse schoolreis 
met de vierdejaars leerlingen naar Londen. Dit jaar gaan we met een groep van 56 leerlingen 
en 6 begeleiders. Dit jaar maken wij de overtocht per bus en boot en verblijven we in een 
hostel vlakbij het centrum van Londen. Wij hopen weer op een leuke en leerzame tijd waarbij 
wij kennis zullen maken met de Engelse cultuur en gewoonten. Ook is deze reis een ideale 
gelegenheid om goed te kunnen voorbereiden op het examen Engels. 
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Snus   
We weten dat een aantal leerlingen snus (spreek uit: ‘snoes’) gebruikt heeft op school. Snus 
is tabak in de vorm van een vochtig poeder, dat onder de bovenlip gestopt wordt (zie foto). 
Het gebruik van snus is verboden in Nederland. En dus zeker ook op school. Voor snus-gebruik 
gelden de regels zoals die gelden voor gebruik en dealen van andere drugs (zie de schoolgids 
p 27). Wij letten hierop en nemen maatregelen als we leerlingen betrappen met snus. De 
nicotine in snus is verslavend. U helpt uw kind door erover te praten. En waarschuw ons ook 
als u concrete signalen heeft over handel in snus.  

 
 
Examen 2020 
De Centrale Examens staan voor de deur. Op donderdag 7 mei 2020 starten de eerste examens 
(4TL) en daarna volgt de rest. De indeling voor het praktijkvak D&P ontvangen de 
examenleerlingen van de vakdocent. Voor de eerste keer doen dit jaar ook alle leerlingen uit 
klas 3 het examen voor de profielvakken van het praktijkvak D&P. Na de meivakantie (vanaf 7 
mei) starten de algemene vakken en vanaf 11 mei beginnen de praktijkvakken. Het 
examenrooster voor de algemene vakken ontvangt u per brief begin april 2020. Voor klas 4 
zijn er vanaf het begin van het examen geen reguliere lessen meer. 
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Planning periode 3,  2019-2020 

Week 8 18-2 London leerjaar 4  
19-2 Herkansen SE 2 + SE 6 

Week 9 VOORJAARSVAKANTIE  

Week 10 4-3 Herkansing SE 6 

Week 11 10-3 Jaarlaagbijeenkomst leerjaar 3, 18.30 uur – 20.30 uur 

Week 12 19-3 Presentatie LOB dossier leerjaar 4 

Week 13 Hele week toetsweek leerjaar 4 
27-3 Read2Me stedelijke finale 

Week 14 Hele week toetsweek leerjaar 3 

Week 15 Hele week activiteitenweek. 
Er zal voor de verschillende leerjaren diverse activiteiten worden 
georganiseerd zoals  read 2 me, schrijver op school, Jinc 
bliksemstage.  

Week 16 Start periode 4 
13-4 Tweede Paasdag: alle leerlingen vrij. 
Cito leerjaar 3 

Week 17 20-4 en 21-4  Inhalen cito leerjaar 3 
21-4 Gala leerjaar 4: 19.00 uur – 22.30 uur 

 

Toetsweken 

Klas 3 en 4 20 januari 2020 - 24 januari 2020 

Klas 4 23 maart 2020 – 27 maart 2020 

Klas 3 30 maart 2020 – 3 april 2020 

Klas 2 22 juni 2020 – 26 juni 2020 

 

Activiteitenweek 

Periode 2 27 januari 2020 - 31 januari 2020 

Periode 3 6 april 2020 - 10 april 2020 

Periode 4 6 juli 2020 - 10 juli 2020 

 

Vakanties 2019-2020 

Studiedag  6 januari 2020 

Kerstvakantie 21 december 2018 – 5 januari 2020 

Voorjaarsvakantie 22 februari 2020 – 1 maart 2020 

2e Paasdag 13 april 2020 

Koningsdag 27 april 2020 

Meivakantie 22 april 2020 – 5 mei 2020 

Bevrijdingsdag 5 mei 2020 

Hemelvaart 21 mei 2020 

Extra vrije dag 22 mei 2020 en 25 mei 2020 

2e Pinksterdag  1 juni 2020 

Zomervakantie 20 juli 2020 - 30 augustus 2020 

 


