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Beste ouders, 
 
18 maart was een zwarte dag voor Utrecht door het schietincident in de tram. Ook op 
Trajectum College hebben we dat gevoeld. Voor de veiligheid moest iedereen in de school 
blijven. Het was heftig en spannend. Maar ik ben ook trots op hoe die dag op Trajectum 
College ging. Petje af voor hoe de leerlingen zich gedragen hebben. Op zo’n spannende dag 
voel je dat onze school een echte gemeenschap is, die er samen het beste van maakt. Ik wil 
iedereen bedanken die daar een bijdrage aan geleverd heeft.  
Heel veel ging goed die dag, dankzij ieders inspanning. We heb er ook van geleerd. Dingen 
die we beter kunnen doen in een crisissituatie. De communicatie naar ouders is één van de 
dingen die ik wil verbeteren. Zodat u sneller en beter weet hoe het met uw kind gaat in zo’n 
spannende situatie.  
Inmiddels is de aandacht in school, gelukkig, weer bij andere dingen. Zoals de examens van 
de vierdejaars. We zijn nu hard bezig met de examentrainingen, zodat ze goed voorbereid 
aan de start verschijnen. Ik wens de leerlingen heel veel succes bij het examen! In deze 
ouderbrief staan ook tips hoe u uw zoon/dochter daarbij kunt helpen. 
Ik wil u verder graag wijzen op de thema-avond die de ouderraad organiseert op 16 april. De 
avond zal in het teken staat van slaaptekort bij pubers, en wat u daaraan kunt doen. Zie voor 
meer informatie verderop in deze ouderbrief. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Maurits Depla 
Directeur 
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Londenreis leerjaar 4 
Van 19 tot en met 22 februari zijn wij met een groep van 
64 vierdejaarsleerlingen en 7 begeleiders naar Londen 
geweest. Tijdens de reis hebben wij een ontzettend leuke 
en ook leerzame tijd gehad waarbij wij aardig wat van de 
Engelse cultuur hebben opgesnoven. 
Wij hebben een bezoek gebracht aan de wachtwisseling bij 
het Buckingham Paleis, kunstwerken gezien in het Victoria 
en Albert museum, een rit gemaakt in het reuzenrad The 
Londoneye en hebben de leerlingen zelf de gelegenheid 
gekregen om in kleine groepjes Londen op eigen initiatief 
te mogen ontdekken. 
Al met al een zeer geslaagde reis met heerlijk zonnig 
weer,  gezellige leerlingen en begeleiding! 
 
 

Brugklaskamp 

We kunnen terugkijken op een geslaagd brugklaskamp! Woensdag 3 april kwamen we aan in 
Austerlitz en werden de slaapzalen ingericht. Na de lunch lekker gesport en hutten gebouwd 
in het bos. In de avond een, toch wel, spannende speurtocht door het donkere bos. Na een 

korte nacht donderdag veel gesport, geknutseld 
en gewandeld. In de avond leuke optredens op 
de bonte avond en een gezellig eindfeest. Vrijdag 
alles opgeruimd en na de prijsuitreiking moe 
maar voldaan weer terug naar Utrecht. 
 
 
 
 

 
 

Finale Read2Me 
Yassir Damnati uit 1C heeft namens de school meegedaan aan de 
stedelijke finale van Read2me. Hij heeft helaas niet gewonnen, 
maar hij heeft heel goed voorgelezen en de klas is trots op hem. 
Het was tegelijk ook een erg leuk uitje met 1C. De mentoren van 
klas 1C, Jessica van Dijken en Renske van der Haar waren met de 
klas bij de finale en staan trots op de foto met onze finalist. 
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Een goed leerklimaat op school 
Zoals u in ouderbrief nr. 2 heeft kunnen lezen, zijn we de afgelopen maanden flink bezig 
geweest om samen iets te doen aan het versterken van het pedagogisch klimaat op 
Trajectum. Daar bedoelen we mee dat er een goede werksfeer is in de klassen, waardoor 
onze leerlingen goed kunnen leren. Onze docenten noteren alles altijd netjes in Magister. 
Het aantal keren 'Te laat komen' en ‘schoolspullen niet bij hebben’ daalt! Het is mooi om te 
zien dat de inzet die we vanaf november samen hebben om 'te laat komen’ en 'spullen niet 
bij' aan te pakken zijn vruchten lijkt af te werpen.  Wij bedanken u voor het ondersteunen 
van uw kind om op tijd op school te komen en de schoolspullen mee te nemen! Die 
schooltas is echt belangrijk; boeken in de kluis is niet handig! Stimuleert u uw kind om 
gewoon een gevulde schooltas mee te nemen?!  
 

Tevredenheidsenquête ouders 
Binnenkort ontvangt alle ouders van leerlingen op Trajectum College per mail via 
Kwaliteitsscholen een link waarmee u kunt aangeven of u tevreden bent met het Trajectum 
College als school voor u zoon/dochter. 
Het is voor ons waardevol om informatie hierover te ontvangen zodat wij weten waar wij 
ons als school kunnen verbeteren om zo het beste onderwijs aan uw zoon/dochter te 
kunnen aanbieden. We vragen u daarom heel dringend om de vragenlijst in te vullen. 
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. 
 
Lenteschool 
In de week van 29 april vindt er op het Trajectum College de Lenteschool plaats. Doel 
hiervan is om de deelnemers succesvol te laten zijn in het volgend leerjaar. Onze 
Lenteschool wordt uitgevoerd door Remind Learning. Zij geven niet alleen les in kleine 
groepjes (maximaal 6), maar leren uw kind ook hoe hij het beste kan leren, bijvoorbeeld 
woordjes. Kortom een combinatie van bijles voor de korte termijn en studievaardigheden 
waar de deelnemers nog een hele tijd plezier van hebben.  
De mentor van uw kind heeft u inmiddels over de mogelijkheid tot deelname geïnformeerd 
tijdens de rapportgesprekken van periode twee. In de week van acht april krijgen de 
leerlingen die hiervoor geselecteerd zijn een brief mee naar huis met de exacte data en 
tijden. 
De Lenteschool kost geld. We krijgen hiervoor een bijdrage van de overheid. Deze willen we 
goed terecht laten komen. Indien uw kind meedoet verwachten wij hem of haar alle vijf de 
dagen, omdat wij hier personeel voor inhuren. De leerling krijgt van tevoren een contract 
aangeboden waarin deze regels staan beschreven. 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze mailen naar pkeller@trajectum-college.nl 
 

Huiswerkbegeleiding ‘De Toekomst’ in onze school 
Stichting ‘Leren voor de toekomst’ is onlangs gestart met huiswerkbegeleiding in onze 
school. Zij verzorgen huiswerkbegeleiding voor basisscholieren, maar ook voor middelbare 
scholieren. De lessen worden gegeven op de zondag van 10:00-12:00 met een mogelijke 
uitbreiding naar 12:00-14:00 uur. De leerlingen van het Trajectum College ontvangen een 
korting van 25%, de begeleiding kost dan €30 per maand. 
De stichting zit op verschillende locaties in het land (Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, 
Gouda, Zeist, Haarlem en Almere). De les duurt 2 uur en er staan altijd 2 begeleiders op de 
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groep van HBO en/of WO niveau. De groep bestaat uit maximaal 15 leerlingen. De 
begeleiders zijn ook een rolmodel voor de leerlingen. Zij bieden enerzijds hulp bij het 
huiswerk zoals: plannen en maken van huiswerk, structureren van leerwerk en het 
voorbereiden voor toetsen. Daarnaast biedt de stichting ook leuke workshops, begeleiding in 
het maken van een keuze voor (vervolg)opleidingen, het bemiddelen in (maatschappelijke) 
stages en het doorverwijzen naar samenwerkingspartners.  
U kunt langskomen voor een GRATIS proefles. Voor meer informatie over de stichting en 
aanmeldingen, verwijzen wij u door naar:  https://www.lerenvoordetoekomst.nl/ 
 

Examens leerjaar 4 

De Centrale Examens staan voor de deur. Op maandag 15 april beginnen de eerste 
praktijkexamens. Na de meivakantie (vanaf 9 mei) zijn ook de algemene vakken aan de 
beurt. Het examenrooster voor uw zoon of dochter ontvangt u per brief. 
Na de meivakantie zijn er geen reguliere lessen meer in verband met het starten van het 
examen voor de algemene vakken. 
 

Tips om uw kind voor te bereiden op het examen  
1. Vraag wat uw kind van u nodig heeft.  
2. Zorg voor gezonde voeding en bedtijden.  
3. Blijf op de hoogte van nieuwe regels rondom het examen. 
4. Hang het examenrooster op de koelkast, wc-deur of prikbord.  
5. Help uw kind met leren voor de examens. 
6. Overleg met uw kind het gebruik van internet en mobiele telefoon tijdens de 
examenperiode.  
7. Zorg voor afwisseling voor bewegen en ontspanning  
8. Geef complimenten aan uw kind  
9. Bespreek wat uw kind nodig heeft om de cijfers te verbeteren.  
10. Vraag huiswerkbegeleiding bij ‘De Toekomst’ (zie bericht eerder in deze ouderbrief) of 
buurtteams Utrecht. 
 
Sites voor meer informatie:  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/vmbo/exameneisen-vmbo  
https://www.trajectum-college.nl/leerlingen/pta-reglement 
http://www.buurtteamsutrecht.nl/ 
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Berichten van Ouderraad Trajectum College 
 
Iedere woensdagochtend: inloop voor ouders  
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! 
 

Thema-avond Slaapproblemen bij pubers 
Leerkrachten zien ‘s ochtends heel veel leerlingen ’s de klas binnenkomen met een zichtbaar 
slaaptekort. Leerlingen zijn moe, ze reageren sacherijnig. Het liefst zouden deze leerlingen 
eerst nog een dutje willen doen in plaats van te gaan leren 
Slaaptekort leidt tot weinig concentratie en slecht prestatie op school. 
Op 16 april om 19 uur organiseert de ouderraad een thema-avond over de slaapproblemen 
bij pubers. De ouders krijgen tips en advies hoe zij thuis hun kinderen stimuleren om beter 
te gaan slapen . 
 
MR-lid namens de ouders 
Trajectum College heeft, net als andere scholen, een medezeggenschapsraad. Daarin zitten 
medewerkers, ouders en leerlingen. Samen praten ze met de directie over belangrijke zaken 
in de school. De ouderraad stelt dhr. Mohamed Azkak voor als vertegenwoordiger van de 
ouders in de Medezeggenschapsraad (MR). De heer Azkak is de vader van Chamseddine uit 
3G. Hij zal in de volgende MR vergadering kennis maken met de overige MR leden.  
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Planning periode 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 15, 8-12 april  

Dinsdag 9 april Ontwikkellijngesprekken 
Schoolvoetbal 

Woensdag 10 april JINC-stage leerjaar 2 
Inhalen SE3 en SE7 

Donderdag 11 april JINC-stage leerjaar 2 

Week 16, 15-19 april  

Dinsdag 16 april 19.00 uur: Thema-avond ouderraad 

Week 17 en 18, 20 april-5 
mei 

 

20 april t/m 5 mei Meivakantie 

Week 19, 6-10 mei  

Hele week Cito leerjaar 1 

Maandag 6 mei Start Ramadan 

Dinsdag 7 mei 13.30-21.00 uur: Rapportuitreiking periode 3 

Week 20, 13-17 mei  

Woensdag 15 mei Herkansing SE3 

Donderdag 16 mei Inhalen Cito leerjaar 1 

Vrijdag 17 mei Inhalen Cito leerjaar 1 

Week 21, 20-24 mei  

Hele week Cito leerjaar 3 

Week 22, 27-31 mei  

Maandag 27 mei Inhalen Cito leerjaar 3 
Gelijk is gelijk leerjaar 3 

Dinsdag 28 mei Inhalen Cito leerjaar 3 

Donderdag 30 mei Gelijk is gelijk leerjaar 3 

Week 23, 3-7 juni  

Maandag 3 juni Gelijk is gelijk leerjaar 3 

Dinsdag 4 juni Gelijk is gelijk leerjaar 3 

Woensdag 5 juni Suikerfeest, leerlingen vrij 

Week 24, 10-14 juni  

Maandag 10 juni Tweede pinksterdag, vrije dag 
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Dinsdag 11 juni Studiedag, leerlingen vrij 

Week 25, 17-21 juni  

Maandag 17 juni Gelijk is gelijk leerjaar 3 

Dinsdag 18 juni Gelijk is gelijk leerjaar 3 

Week 26, 24-28 juni  

Hele week Toetsweek leerjaar 2 en 3 

Week 27, 1-5 juli  

Hele week Activiteitenweek 

Maandag 1 juli Revue leerjaar 1 

Dinsdag 2 juli Ontwikkelgesprekken periode 4 

Woensdag 3 juli JINC-stage leerjaar 1 
8.30-10.10 uur: Inhalen SE4  

Donderdag 4 juli JINC-stage leerjaar 1 

Vrijdag 5 juli JINC-stage leerjaar 1 
Herkansing SE4 

Week 28, 8-12 juli  

Maandag 8 juli Mentoruitje leerjaar 1 
Efteling leerjaar 2 
Walibi leerjaar 3 

Donderdag 11 juli 8.30-16.00 uur: Atletiekdag leerjaar 1 en 2 

Vrijdag 12 juli 8.30-13.00 uur: Atletiekdag leerjaar 3 

Week 29, 15-19 juli  

Maandag 15 juli Boeken inleveren 
Rapportuitreiking periode 4 
17.00 uur: Diploma-uitreiking leerjaar 4 

Week 30-35  

22 juli t/m 1 september Zomervakantie 


