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Beste ouders/verzorgers,  
We zitten midden in het schooljaar. De school bruist van de activiteiten. Een paar leerlingen van onze 
school hebben tijdens die activiteiten zelfs de koning ontmoet. Lees daarover verderop in deze 
ouderbrief. En terwijl de leerlingen van de vierde klas bezig zijn met hun eindexamen, ontvangen we 
alweer de nieuwe leerlingen voor volgend schooljaar tijdens de open dag en de open lesmiddag.  Ik 
wens de eindexamenleerlingen veel succes! En zie nu al uit naar de komst van weer een nieuwe 
groep enthousiaste leerlingen op Trajectum College. Speciale aandacht vraag ik voor een mooi 
initiatief van de ouderraad. Zij organiseren elke woensdagochtend een inloop voor ouders. U bent 
van harte uitgenodigd. 
Veel leesplezier! 
 
Maurits Depla 
Directeur 
 
 
Iedere woensdagochtend: inloop voor ouders  
Bericht van de ouderraad:  
Wij, ouders van de Ouderraad, organiseren iedere woensdag om 10 uur een ouderinloop ochtend. 
Wat we dan samen doen? Samen zijn, kennis maken, nieuwe ideeën opdoen. En met elkaar 
bespreken hoe we samen met school onze kinderen nog beter kunnen ondersteunen voor de 
toekomst.  
Tijdens de inloopochtend helpen ouders elkaar ook. Bijvoorbeeld hoe je Magister kunt gebruiken. 
Iedereen is welkom. De koffie en thee staan klaar vanaf 10 uur in lokaal 1.30. 
Neem vooral positieve energie en ideeën mee! 
 
 
Vertrek docent wiskunde   
Beste ouders, 
Onze docent wiskunde de heer Van Dijk is met ingang van 15 februari jl. niet meer werkzaam op het 
Trajectum College. Dit betekent dat de leerlingen van 2F mevrouw Dijkshoorn als mentor hebben.  
Voor de lessen wiskunde zoeken wij nog naar een oplossing. Zodra hier meer duidelijkheid over is 
zullen wij jullie informeren. 
 
 
Fotograaf op school 
Op 13 maart komt een professionele fotograaf naar onze school. De foto’s die zij maakt zullen 
gebruikt worden voor o.a. 

 in de schoolgids, schoolbrochure en bestuursverslag 

 op de website van de school 

 in de (digitale) nieuwsbrief 

 op sociale-media accounts van de school (Twitter, Facebook) 
 
Wanneer er publicatie van een foto waar één van uw kinderen op staat zal er altijd toestemming 
gevraagd worden. Als uw zoon(s)/dochter(s) niet gefotografeerd willen worden dan kan dat bij de 
fotograaf kenbaar gemaakt worden. 
 
 
Maatregelen te laat komen 
Zoals de leerlingen inmiddels hebben gemerkt zijn we de laatste tijd strenger geworden bij de 
afhandeling van het te laat komen. We werken in plaats van met L en L+ nu met maatregelen in de 
agenda van Magister van de leerling. U kunt zelf zien of uw kind te laat is gekomen en welke 
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maatregel hij/zij moet nakomen. Dat staat bovenaan de agenda, op de betreffende dag. We hopen 
dat u helpt om uw kind de maatregel te laten nakomen. Zo helpen we samen het te laat komen terug 
te dringen! 
 
 
Lenteschool 
In de tweede week van de meivakantie organiseert Trajectum College de Lenteschool voor leerlingen 
die extra ondersteuning nodig hebben.  De extra ondersteuning is om toch nog over te kunnen gaan 
en om een stevige basis te leggen voor de volgende schooljaren. Als het goed is heeft de mentor 
deze mogelijkheid inmiddels met u besproken.  
Indien dit niet het geval is, neem dan zelf contact op met de mentor. Deelname aan de Lenteschool 
(vijf dagen van 10 uur tot half 4) is gratis voor uw kind. De Lenteschool kost wel geld. U hoeft die 
kosten niet te betalen. We verwachten dan wel dat uw kind de hele week komt en zich aan de 
afspraken houdt. Alleen als uw kind NIET de hele week komt moet u wat betalen. Deelname is dus 
niet vrijblijvend: wij verwachten dat u en uw kind zich aan de afspraken houden. 
 
 
Keuzevakken Dienstverlening en Producten   
In leerjaar 3 en 4 volgen de leerlingen van Trajectum College het eindexamenprogramma 
Dienstverlening en Producten (D&P). De leerlingen volgen allemaal de vier profielvakken van D&P. 
Daarnaast kiezen ze vier keuzevakken. Op donderdag 4 april organiseren we een informatiemarkt 
voor de leerlingen uit leerjaar 2 over de keuzevakken. Daar maken de leerlingen kennis met alle 
keuzevakken die ze kunnen volgen in leerjaar 3 en 4. Tijdens het ontwikkelgesprek dat de mentor op 
dinsdag 9 april heeft met uw zoon/dochter, wordt besproken welke keuzevakken uw zoon/dochter 
wil kiezen.  
 
 
Bericht vanuit de Examen Commissie, klas 4  
In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) hebben voor het vak D&P een aantal kleine 
wijzigingen plaatsgevonden, dat heet officieel een Erratum. 
De wijzigingen zijn een verduidelijking van het onderwijsprogramma, inhoudelijk is er niets 
veranderd. Het PTA vindt u op de website van de school via deze link.  
 
 
Examen-stress: wat kunt u als ouder doen?  
De examenperiode komt er weer aan. In mei beginnen leerlingen van 
de vierde klas aan één van de spannendste periodes in hun leven: 
het eindexamen.  
Spanning voelen voor een examen is gezond. Maar sommige 
leerlingen worstelen met zoveel spanning, dat de stress hen teveel 
wordt. Niet alleen voor leerlingen is het een spannende periode, ook 
voor de ouders. Wat kunt u als ouder doen om uw kind te helpen? 
En wat moet u vooral niet doen?  
Hier zijn wat tips: 
 

1. Zorg voor een ontspannen sfeer in huis en probeer niet 
teveel vragen te stellen. Als uw kind wil praten zal dat 
vanzelf gaan in een ontspannen sfeer.  

2. Probeer er voor te zorgen dat er rust is in huis, maak geen 
onnodige herrie.   

3. Zorg dat u thuis bent, maar doe wel uw eigen dingen. Zorg voor momenten met een kop thee 
en iets lekkers en bespreek dan ook dagelijkse dingen. 

https://www.trajectum-college.nl/leerlingen/pta-reglement
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4. Zorg voor een rustige, opgeruimde studeerplek.   
5. Geef uw kind moed en wees er voor uw kind als het examen is tegen gevallen, of als uw kind 

er een vervelend gevoel over heeft. 
6. Laat uw kind merken dat u vertrouwen in hem/haar heeft en dat u net zoveel van hem/haar 

houdt als het een keer niet goed gaat.  
7. Kijk en bespreek met uw kind, waar u hem/haar mee kunt helpen.  
8. Sommige jongeren vinden het fijn om na een extra zware dag beloond te worden. U zou dan 

bijvoorbeeld het lievelingseten van uw kind kunnen koken. 
 
 
Open dag Trajectum College goed ontvangen 
Op 18 en 19 januari waren de open dagen van Trajectum College. Leerlingen uit groep 7 en 8 en hun 
ouders kwamen kijken op onze school. Ze werden ontvangen door medewerkers en leerlingen. Ze 
konden zien hoe we lesgeven op Trajectum College. En veel vragen stellen. De opkomst was goed. 
Alle bezoekers hebben een enquête ingevuld. Ze waren erg positief over de school: netjes, cool, veel 
keuzes en praktijkvakken, vriendelijke en behulpzame mensen, fijn gebouw, superleuke school. We 
zijn daar erg blij mee! We hopen nu op veel aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar.  
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Leerlingen Trajectum bij opening Techcampus  
Op 24 januari opende koning Willem Alexander de Techcampus op het ROC in Nieuwegein. Vier 
leerlingen van Trajectum College waren daarbij: Kimberley Orth, Hamud Alhamud, Oussama Achfie 
en Mustapha Messoud waren daarbij. Ze hebben in periode 2 het vak Robotica gevolgd op het ROC. 
En ze mochten aan de koning vertellen wat ze geleerd hadden. En ze lieten aan de koning de 
zelfsturende auto zien die ze gebouwd hadden. Vooraf vonden ze het natuurlijk erg spannend om de 
koning te ontmoeten. Maar toen ze eenmaal aan de praat waren viel het erg mee: ‘het is gewoon  
een aardige man’.  
 

 
 
 
Ondernemen doe je zo! 
In het kader van het vak Dienstverlening en Producten nemen een aantal 3e en 4e jaars 
leerlingen deel aan het project Ondernemen doe je zo! Het project ondernemen doe je zo wordt 
georganiseerd door Jinc. Het uitgangspunt van dit project is jongeren in acht weken een helder beeld 
te geven over ondernemerschap in theorie en praktijk. Onder andere door het volgen van workshops 
in de klas, het interviewen van een ondernemer, het maken van een bedrijfsanalyse en het 
presenteren van een eigen ondernemingsplan voor een vakjury. Coaches uit het bedrijfsleven 
begeleiden de leerlingen daarbij. 
 
 
Baas van morgen 
Twee weken terug mochten er paar leerlingen van de TL afdeling mee met ‘De baas van morgen’. 
Deze leerlingen mochten voor 1 dag de baas zijn van een bedrijf en meedenken over eventuele 
problemen die er waren binnen het bedrijf. De leerlingen werden opgehaald van school en weer 
teruggebracht vanuit Amsterdam. In Amsterdam hebben deze leerlingen vervolgens een conferentie 
bijgewoond waar ook de Koning bij aanwezig was. De leerlingen vonden het erg leuk maar ook een  
beetje spannend. 
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Schoolreis klas 4: naar Londen! 
Van dinsdag 19 februari tot en met vrijdag 22 februari hebben wij onze jaarlijkse schoolreis met de 
vierdejaarsleerlingen naar Londen. Dit jaar gaan we met een groep van 62 leerlingen en 7 
begeleiders. 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. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Kamp, klas 1 
Het is al weer bijna zover! 
Van 3 tot en met 5 april gaan de eerste klassen op kamp. 
1A, 1B en 1F gaan naar Austerlitz onder leiding van Albert Sprokkereef. 
1C, 1G en 1H gaan naar Evertsoord onder leiding van Jessica van Dijken. 
Natuurlijk gaan ook de mentoren mee als begeleiding.  
Op kamp gaan we drie dagen lang leuke en leerzame dingen doen maar omdat het schooldagen zijn 
zullen we ook op een avontuurlijke manier aandacht besteden aan de vakken van school. Op kamp 
halen de leerlingen cijfers die meetellen voor school voor de  vakken Nederlands, Biologie, LO, 
Mentorles en MTR. 
 
Op de komende rapportbespreking kunt u meer informatie vragen aan de mentor van uw kind of u 
kunt contact opnemen met meneer Sprokkereef of mevrouw Van Dijken. 
 
We hopen op een leuk en gezellig kamp! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.kardorama.co.uk/postcard-galleries/giant-view.html


Ouderbrief 3 
18 februari 2019 

 
 

 

      Pagina 6 van 6 

 

Agenda periode 3 
 
Week 8:  
19 t/m 22 -2: Londonreis 4e jaars 
20 -2: herkansingen SE 2 en SE 6 
 
Week 9: 
25-2 t/m 29-2: voorjaarsvakantie 
 
Week 10:  
4-3 t/m 6-3: Presentatie 4TL sectorwerkstuk 
 
Week 11: 
12-3: jaarlaag 2, ouderbijeenkomst 
 
Week 12: 
22-3: Stedelijke finale Read2Me 
 
Week 13: 
25 -3 t/m 29-3: Toetsweek klas 4 
 
Week 14: 
1-4 t/m 5-4: Toetsweek klas 3 
2-4: Schoolvoetbal 
4-4: Informatiemarkt keuzevakken Dienstverlening en producten (klas 2) 
3-4 t/m 5-4: Kamp klas 1 
 
Week 15: 
8-4: start periode 4 
8-4 t/m 12-4: Activiteitenweek 
9-4: Ontwikkelgesprekken 
10-4: Inhalen SE 3, herkansing SE 7 
11-4: Klassen 1A, 1F en 1H bezoek Archeon 
10-4 t/m 12-4: Bliksemstage klas 2 


