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Welkom (terug) op Trajectum College 
 
Namens alle medewerkers van Trajectum College heet ik alle ouders van harte welkom (terug) 
op school. In het bijzonder de ouders van de leerlingen die dit jaar voor het eerst op onze 
school zijn. Ik hoop dat ze zich inmiddels een beetje thuis voelen op onze school. Ik begin zelf 
aan mijn tweede schooljaar als directeur van Trajectum College. Ik voel me helemaal op mijn 
plek. We hebben vorig jaar afgesloten met mooie eindexamenresultaten. Ik zit vol energie om 
weer een mooi schooljaar van te maken. Samen met ons team, onze leerlingen en met u.  
De school is al weer drie weken open. De introductiedagen zijn achter de rug en de gewone 
lessen zijn weer begonnen. In deze ouderbrief vindt u allerlei informatie over de school. We 
vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van wat er gaande is op de school. Heeft u 
vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de mentor van uw kind. 
 
Maurits Depla 
Directeur  
 

   
 
Versterking van ons team  
De volgende docenten zijn ons team komen versterken: 

 Zeinab Sarvari-Schoondergang, docent Nederlands, MTR en M&M, daarnaast is ze 
mentor van 1A. 

 Colin Rosendaal, docent wiskunde en mentor van 1B. 

 Dounia Assakaali, docent Engels en mentor 2C. 

 Lennart Zijlstra, docent wiskunde en mentor van 1F. 

 Dorine Polak, docent Nederlands en mentor 2G en plv mentor 4G. 

 Denny van Genderen, docent Techniek, D&P en mentor van 3G. 

 Rik Bruinier, docent Techniek en mentor van 2H. 

 Iris Leinenga, stagiaire biologie 

 Judith Hogeweg, stagiaire scheikunde 
Daarnaast zijn er twee onderwijsassistenten toegevoegd aan ons team: Sascha Maljaars en 
Rihana Koulliss. 
 
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 inlogcode van Magister heeft u uitgereikt gekregen. 
Wilt u uw kind ziekmelden, dan kunt u dit doen bij de receptie tussen 8 en 8.45 uur. Iedere 
dag dat uw kind ziek is, dient u opnieuw te bellen. 
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De mentoren van de brugklas komen in ieder geval een keer bij u op huisbezoek. Ook is er 4x 
per jaar een trajectgesprek met u, uw kind en de mentor. Daarnaast organiseren we 1x per 
jaar een ouderavond per jaarlaag (klas 1, 2, 3 en 4 apart) waarin we een voor dat schooljaar 
belangrijk thema met u bespreken. 
Trajectum College heeft een actieve ouderraad, die ook enkele thema-avonden en 
inloopochtenden voor de ouders organiseert. 
Voor de meest actuele en uitgebreidere informatie, zie de schoolgids 2019-2020 op de 
website. 
 
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 tussen 11.00 – 11.20 uur en 13.00 – 13.25 uur. We kunnen niet tussendoor 
naar de klassen om de afspraak door te geven, dit verstoort de lessen teveel. 
 
Studiedag 5 november 2019 
Het onderwijs beter maken, dat is een uitgangspunt van het Trajectum College. We worden 
hierbij ondersteund door de Stichting Leerkracht. Een organisatie die ook al veel andere 
scholen geholpen heeft. Door inspraak van leerlingen en door samen lessen te ontwerpen 
willen we het onderwijs elke dag een beetje beter maken. Ons team wordt getraind in de 
werkwijze van Stichting Leerkracht. Dat doen we op 5 november.  
Daarom vallen op dinsdag 5 november de lessen uit en worden er geen toetsen gepland i.v.m. 
een studiedag voor alle docenten. Dit betekent dat de toetsweek voor leerjaar 3 en 4 start op 
vrijdag 1 november. 
 
Ouders helpen bij leren keuzes maken  
Trajectum College is een stap in de loopbaan van uw zoon/dochter. Onderweg moet hij/zij 
veel keuzes maken. Keuzes maken kun je leren. Dat noemen we: LOB = loopbaanleren. Dit is 
de manier waarop de leerling leert goede keuzes te maken. Dat gaat over kleine én grote 
keuzes: van ‘Wat wil ik vandaag leren?’ tot ‘Welke vervolgopleiding op het ROC past bij mij?’ 
Goede keuzes maken lukt alleen als je veel ervaringen op doet én over die ervaringen praat 
met anderen. Dat praten over ervaringen (hoe je het vond, wat je ervan hebt geleerd, etc.) 
noemen we reflecteren. 
Op Trajectum College doen leerlingen veel verschillende ervaringen op. Bijvoorbeeld tijdens 
de lessen van Mijn Traject, alle andere lessen en buitenschoolse activiteiten. Op school praten 
we over die ervaringen. Daar leren onze leerlingen van. Tijdens de Trajectgesprekken (4x per 
jaar) presenteren onze leerlingen hun ervaringen, ook aan u. Zij laten dan zien wat zij hebben 
geleerd en hoe ze verder willen gaan. Zo’n eerste presentatie ziet u eind november tijdens het 
Trajectgesprek. U krijgt hiervoor een uitnodiging van de mentor. 
Alle mensen die rondom de leerling staan kunnen meehelpen met reflecteren. Dat helpt bij 
het leren. U kunt helpen door thuis veel vragen te stellen. Laat uw kind vertellen en laat uw 
kind nadenken. Dat helpt om (later) de goede keuzes te maken! Uit onderzoek blijkt: kinderen 
vinden hun ouders een van de belangrijkste raadgevers als het gaat om het maken van keuzes. 
U bent dus belangrijk bij het loopbaanleren van uw zoon/dochter.  
We helpen u daarbij. Dat doen we op bijeenkomsten voor alle ouders en leerlingen van een 
leerjaar. In oktober vinden de jaarlaagbijeenkomsten van leerjaar 1 en leerjaar 4 plaats. 

https://plate-attachments.s3.amazonaws.com/attachments/ec1157099d/DEF%202%20Schoolgids%20Trajectum%202019-2020.pdf
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Ouders, leerlingen en mentoren gaan met elkaar in gesprek over onderwerpen als ‘Hoe ga je 
om met nieuwe ervaringen? (leerjaar 1)’, “Welke beroepen zijn er allemaal?’ (leerjaar 4). 
De tweede jaarlaagbijeenkomst van leerjaar 4 is in januari 2020; dan helpen we ouders en 
leerling om de juiste keuze voor een vervolgopleiding te maken en geven we tips en uitleg 
over de examenperiode. De jaarlaagbijeenkomst van leerjaar 3 is in februari 2020 en de 
jaarlaagbijeenkomst voor leerjaar 2 in juni 2020. Alle leerlingen en ouders zijn aanwezig. U en 
uw kind bereiden zich voor op de bijeenkomst door samen een thuiswerkopdracht te maken. 
Veel plezier daarmee!  
Heeft u vragen over loopbaanleren? U kunt altijd terecht bij de mentor. 
 
Ouderraad 
Trajectum College heeft een actieve ouderraad. Daar zijn we blij mee. Want betrokken ouders 
zijn goed voor de school. De ouderraad praat regelmatig met de directie over hoe het gaat op 
onze school. De ouderraad organiseert ook een paar keer per jaar een ouder-informatie-
avond over een onderwerp dat belangrijk is voor ouders. En de ouderraad organiseert een 
inloop voor ouders op woensdagochtend. Verder helpt de ouderraad de school, bijvoorbeeld 
door mee te gaan met een activiteit buiten de school. De ouderraad zorgt ook voor ouders in 
de Medezeggenschapsraad van de school. De Medezeggenschapsraad praat mee over het 
beleid van de school.  
Nieuwsgierig? Wilt u misschien ook meedoen in de ouderraad? Stuur een mailtje aan 
ouderraad@trajectum-college.nl 
 
NUOVO: fusie met Schoonoord-scholen  
Trajectum College is onderdeel van de NUOVO-scholengroep. Tot 1 augustus waren dat 10 
scholen voor voortgezet openbaar onderwijs in Utrecht. Sinds 1 augustus bestaat de NUOVO 
scholengroep uit 14 scholen. We zijn gefuseerd met vier scholen van Schoonoord (in Zeist en 
omgeving). NUOVO bestaat nu uit veertien scholen voor voortgezet onderwijs. We werken 
samen aan verbetering van het onderwijs. En we werken samen op het gebied van financiën, 
personeel, huisvesting, automatisering, enz. Trajectum College blijft gewoon Trajectum 
College, onderdeel van de NUOVO scholengroep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ouderraad@trajectum-college.nl
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Planning periode 1,  2019-2020 

Week 39 Hele week Cito leerjaar 1 

Week 40 3-10 t/m 4-10 Inhalen Cito leerjaar 1 

Week 41 Geen bijzonderheden 

Week 42 Geen bijzonderheden 

Week 43 21-10 t/m 25-10 Herfstvakantie 

Week 44 29-10 Beroepencarrousel leerjaar 3 
29-10 Beroepencarrousel leerjaar 4 
29-10 Voorlichting Londonreis leerjaar 4 
1-11 Start toetsweek periode 1 leerjaar 3 en 4 

Week 45 Toetsweek periode 1 leerjaar 3 en 4 
5-11 Studiedag docenten, alle leerlingen vrij 

Week 46 Hele week activiteitenweek. 
Er zal voor de verschillende leerjaren diverse activiteiten worden 
georganiseerd zoals  read 2 me, schrijver op school, Jinc 
bliksemstage bedrijfsbezoeken. T.z.t. ontvangt u de definitieve 
planning. 
12 -11 MTR kick-off presentatie ouders leerjaar 1 (uitnodiging 
volgt) 

Week 47 19-11 Mediashow MTR, leerjaar 2 (tussen 19.00 uur – 21.00 uur) 

Week 48 26-11 Trajectgesprekken ouder/leerling  
(tussen 13.30 uur – 21.00 uur) 

 

Toetsweken 

Klas 3 en 4 1 november 2019 – 8 november 2019 

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 1 11 november 2019 - 15 november 2020 

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 

Herfstvakantie 19 oktober 2019 – 27 oktober 2019 

Studiedag  5 november 2019 

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 

 


