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Beste ouders/verzorgers,  
 
We hebben de eerste periode van het nieuwe schooljaar achter de rug. Dat is altijd een 
periode van wennen. De eerstejaars aan hun nieuwe school. De andere leerlingen aan nieuwe 
klasgenoten, aan nieuwe docenten, aan de start van het schoolexamen. Inmiddels heeft 
iedereen heeft zijn plekje gevonden en heerst er een vrolijke, prettige sfeer op school.  
Ik wil u op deze plek ook nog meenemen in twee belangrijke ontwikkelingen op onze school. 
In de eerste plaats dat we vanaf het komend schooljaar, 2020/2021, starten met onderwijs op 
havo niveau. We hopen dat veel kinderen met een tl- of havo advies voor onze school kiezen. 
U kunt daarbij heel goed helpen: vertel het in uw omgeving. En vertel dan vooral ook wat u 
vindt van het onderwijs dat uw kind krijgt op Trajectum College.  
Een tweede ontwikkeling is de verandering in het MT van de school. Petra de Man was ruim 
vijf jaar teamleider op Trajectum College. Zij gaat nu wat anders doen. Wij vinden dat allemaal 
heel erg jammer. Maar we gunnen Petra deze mooie stap in haar loopbaan. Verderop in deze 
nieuwsbrief licht ze haar vertrek toe. Inmiddels is Robbert Verhoeven aangesteld als 
(tijdelijke) vervanger voor Petra de Man. Robbert is tot de zomervakantie teamleider voor de 
BBL-afdeling. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
Maurits Depla 
Directeur  
 
Bericht van Petra de Man aan alle ouders  
De afgelopen vijf jaar heb ik met veel plezier als teamleider van de BBL op het Trajectum 
College gewerkt. En toch ga ik Trajectum verlaten. Ik krijg een mooie kans bij een andere 
school. Ik word directeur bij het Kentalis College in Utrecht. Ik heb genoten van het werken 
met jullie kinderen maar zeker ook van de samenwerking met de 
ouders. Dank u wel daarvoor. 
Het is mooi als je samen hetzelfde doel hebt; ieder kind heeft een fijne 
en leerzame tijd op school en gaat van school met een diploma. Voor 
mij was het afgelopen examenjaar dan ook de kers op de taart: 100% 
geslaagden in de BBL. Afgelopen donderdag heb ik afscheid genomen 
van de leerlingen; niet met een stuk taart maar met een pannenkoek 
van Bram. Het was een gezellige boel. In deze nieuwsbrief stelt mijn 
opvolger, Robbert Verhoeven, zich aan u voor.  
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Robbert Verhoeven stelt zich voor  
Zoals u heeft kunnen lezen wordt  Petra de Man directeur op het Kentalis college. Op korte 
termijn bleek het niet mogelijk een nieuwe teamleider BBL te vinden en dus is mij gevraagd 
om in ieder geval tot aan de zomervakantie de werkzaamheden van Petra over te nemen. De 
afgelopen jaren heb ik op verschillende scholen gewerkt in het 
basisonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs, steeds als 
schoolleider of teamleider. Ik ben dan ook heel gelukkig met de 
werkzaamheden die ik hier mag gaan uitvoeren.  
Afgelopen twee weken ben ik gestart op school. Wat een geweldige 
school om te werken met een heel leuke groep enthousiaste leerlingen 
en een team om trots op te zijn. Ik hoop de komende tijd met u kennis 
te maken. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd een afspraak met 
mij maken via de administratie van de school.  
 
 
 
Ouderraad nodigt u uit: thema-avond op 11 december  
De betrokkenheid van de ouders bij de opvoeding en onderwijs van hun kind verhoogt de 
schoolprestatie van het kind, de ouders en school hebben hetzelfde belang, daarom gaat de 
Trajectum ouderraad op woensdag 11 december een thema-avond organiseren. 
De volgende belangrijke ontwerpen komen aan bod: 

 Hoe kunnen de ouders goede informatie uit Magister halen? 

 Hoe zorgen de ouders voor een positieve thuissituatie en hoe kun je de ontwikkeling 
van je kind volgen. 

 Hoe/waar kunnen de ouders/verzorgers helpen bij de beroepskeuze van hun kind. 
De avond wordt georganiseerd door de ouderraad. De thema-avond is in de school op 
woensdag 11 december van 18:45 – 20:45 uur.  
 
Buitenschoolse activiteiten 
Trajectum College biedt leerlingen op dinsdag na schooltijd allerlei activiteiten aan. Op vrijdag 
15 november vond de activiteitenmarkt plaats, waar leerlingen zich in konden schrijven voor 
deze buitenschoolse activiteiten. Op de markt konden de leerlingen kennis maken met de 
verschillende activiteiten. Al 80 leerlingen hebben zich ingeschreven voor voetbal (jongens en 
meisjes apart), basketbal, kickboksen, meidenclub, dans en DJ-lessen. Elke dinsdagmiddag van 
13:00 tot 14:15 uur vinden deze activiteiten plaats, onder begeleiding van professionele 
trainers. Dit is allemaal gratis en speciaal voor onze leerlingen! 
  
Afgelopen dinsdag hebben de eerste lessen plaatsgevonden, waarbij de leerlingen en trainers 
heel enthousiast waren! Heeft uw kind zich nog niet aangemeld, maar zou hij of zij dat wel 
graag willen? Dan kunnen ze contact opnemen met Sara Nonnekes via 
snonnekes@pouwermail.nl 
 
Geslaagde activiteitenweek  
In de week van 11 november was de activiteitenweek. We organiseren dan allerlei activiteiten 
voor de leerlingen. Leerzame én ontspannende activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een 
bezoek voor het Openlucht Museum in Arnhem voor leerjaar 1, een bezoek aan Beeld en 
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Geluid voor leerjaar 2, leerjaar 3 ging naar de film en de leerlingen van leerjaar 4 schaatsten 
iedereen voorbij op de schaatsbaan.  
 
Op vrijdag 15 november sloten we deze week af met het eerste schoolfeest in dit nieuwe 
schooljaar. In de middag voor leerjaar 1 en 2 en in de 
avond leerjaar 3 en 4. Samen met de leerlingen was 
de ruimte versierd en ingericht met zitjes.  Ook 
hebben de leerlingen onder begeleiding heerlijke 
hapjes gemaakt. Om 13.00 uur barstte het feest los, 
met als hoogtepunt DJ Mimi. Zij zette zowel in de 
middag als in de avond een geweldige sfeer neer, 
waar zowel de leerlingen als de docenten aan het 
dansen waren. Wij kijken dan ook terug op een 
geslaagde activiteitenweek. 
  
 
Sinterklaas en Kerstviering  
December komt eraan, met Sinterklaas en Kerst. Die feesten hebben niet voor iedereen 
dezelfde betekenis. Toch vinden we het belangrijk om ze samen te vieren. Net zoals we 
aandacht besteden aan de Ramadan met een Iftar en het Suikerfeest. We stimuleren onze 
leerlingen om interesse te hebben in de ander en zijn/haar andere achtergrond. Zo bouwen 
we aan een schoolgemeenschap waarin iedereen mee kan doen. We zijn een school met 
verschillende culturen, midden in de Nederlandse samenleving. Daar hoort bij dat we samen 
de tradities vieren van de verschillende culturen die we in onze school verenigen.   
Op 5 december vieren we sinterklaas. We starten dan met de Sinterklaasshow voor leerjaar 1 
en 2 tijdens de eerste drie lesuren in de aula. Daarna zijn er (in het vierde en vijfde uur) 
activiteiten in de klas voor alle leerjaren.  
Op 17 december vieren we kerstfeest met de leerlingen. Er is dan een feestelijk programma 
voor alle leerlingen van 09.00-13.00 uur. 
 
Stichting Leren voor de toekomst  
Sinds dit voorjaar geeft de stichting ‘Leren voor de toekomst’ bijles aan leerlingen uit 
Overvecht. Voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs doen ze dat op zondag, tussen 12.00 
uur en 14.00 uur in onze school. De les duurt 2 uur en er staan altijd 2 begeleiders op de 
groep van HBO en/of WO niveau. De groep bestaat uit maximaal 15 leerlingen. De 
begeleiders dienen als rolmodellen voor de leerlingen. Zij bieden enerzijds inhoudelijke hulp 
waaronder; plannen en maken van huiswerk, structureren van leerwerk en het voorbereiden 
voor toetsen. Leerlingen van Trajectum College krijgen 25% korting. De begeleiding kost dan 
€30 per maand. Meer weten? Ga naar lerenvoordetoekomst.nl 
 
Nieuwe leerlingen: belangrijk voor de school! 
Op zaterdag 16 november stond Trajectum College op de vmbo-markt. Daar presenteren alle 
vmbo-scholen zich aan leerlingen uit groep 8 en hun ouders. Het was een geslaagde markt, 
met een hoge opkomst en veel belangstelling voor Trajectum College.  
In deze tijd van het jaar gaan leerlingen uit groep 8 van de basisschool op zoek naar een 
middelbare school die bij ze past. We hopen dat veel leerlingen voor Trajectum College kiezen, 
want met meer aanmeldingen kunnen we beter onderwijs bieden.  
 

https://www.lerenvoordetoekomst.nl/
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Ook aan de huidige leerlingen. U kunt daar heel goed bij helpen: vertel over uw ervaringen 
met Trajectum College aan de mensen in uw omgeving. En stimuleer ze om met hun kind naar 
de open dag op 17 en 18 januari te komen.  

 
 
Trajectum College: wijkschool met ambitie  
De missie van Trajectum College is: leerlingen van onze school zijn 
eigenaar van hun ontwikkeling en toekomst. Bij ons wordt wat van 
je verwacht: we begeleiden je naar jouw eigen top. We stralen die 
ambitie ook uit in het nieuwe motto van de school: Leer meer. Kom 
verder! Jouw top: dat kan voortaan ook havo zijn. Want vanaf 
komend schooljaar biedt Trajectum College ook havo aan. We 
starten met een gemengde brugklas voor alle leerlingen met een tl-
, tl/havo- of havo advies.  
We blijven tegelijkertijd ook de school die we zijn: een school waar 
kinderen uit de wijk zich thuis voelen, waar je gezien wordt en 
individueel begeleid door betrokken docenten. Waar je leert door te 
doen en te ontdekken. Dat geldt voor de leerlingen op alle niveaus 
van onze school. 
 
Sterk techniek onderwijs   
Er liggen fantastische kansen voor onze leerlingen in de techniek. We vinden het dan ook 
belangrijk dat ze daar kennis mee maken. Daarom doet Trajectum College, samen met de 
andere vmbo’s in Utrecht, mee aan het project Sterk Techniek Onderwijs regio Utrecht. Voor 
onze leerlingen betekent het: meer aandacht voor techniek, meer faciliteiten voor techniek-
onderwijs en contact met bedrijven die werken met techniek. Leerlingen in de onderbouw én 
bovenbouw gaan profiteren van het project. En het leuke is: techniek is overal. Dat maakt het 
niet alleen interessant voor leerlingen die kiezen voor een technische vervolgopleiding, maar 
voor al onze leerlingen.  
 
Catering in de school   
Aanstaande woensdag start Van Leeuwen Catering met de verkoop van couscous, 
komkommer, paprika en met halal kip. De maaltijd is zowel de eerste als tweede pauze te 
verkrijgen. Verkoopprijs voor dit product is €2,30. De proefperiode loopt tot en met de 
kerstvakantie.  
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Studiedag op 6 januari  
Op maandag 6 januari 2020 hebben de medewerkers van Trajectum College een studiedag. In 
de ochtend zijn we aan de slag in de school. In de middag is er een programma met collega’s 
van alle andere NUOVO scholen. Dat doen we om van elkaar te leren.  
 

Planning periode 2,  2019-2020 

Week 48 26-11 Trajectgesprekken periode 2 

Week 49 4-12 Herkansen SE 1 en SE 5 
5-12 Sinterklaasviering  

Week 50 Geen bijzonderheden 

Week 51 17-12 Kerstviering  

Week 52 Kerstvakantie 

Week 1 Kerstvakantie 

Week 2 6-1 Studiedag: alle leerlingen vrij! 

Week 3 14-1 Voorlichting London reis 
14-1 Ouderavond leerjaar 4, ‘Iedereen slaagt’ 18.30 – 20.30 uur 

Week 4 Hele week toetsweek periode 2 leerjaar 3 en 4 

Week 5 Hele week activiteitenweek. 
Er zal voor de verschillende leerjaren diverse activiteiten worden 
georganiseerd zoals  read 2 me, schrijver op school, Jinc 
bliksemstage. T.z.t. ontvangt u de definitieve planning. 

Week 6  

 

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 

 


