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Week 45
Dinsdag 7 november: 
Feest van de techniek 
(klas 1 en 2)
Woensdag 8 november: 
Inhalen SE1 en SE5 (klas 3 
en 4)

Week 46
Dinsdag 14 november: 
leerlingen vrij (docenten 
rapportvergaderingen)
Vrijdag 17 november: 
12.10-15.00 uur school-
feest

Week 47
Dinsdag 21 november: 
13.30-21.00 uur rapport-
uitreiking 1/Trajectgesprek

Week 48
Read to me (klas 1)
Woensdag 29 november: 
Herkansing SE1 en SE5 (klas 
3 en 4)

Op het Trajectum College 
worden we begeleid richting 
onze eigen top!
Een van de vijf leidende principes van Trajectum College is ‘Worden we begeleid 
richting onze eigen top.’ Het houdt in dat we de lat voor onze leerlingen hoog 
leggen, maar wel zo hoog dat het doel bereikbaar blijft. We zien dat er verschil-
len zijn in leren bij onze leerlingen en proberen daar zo goed mogelijk op in te 
spelen. 
We proberen de talenten van onze leerlingen te zien en hun te stimuleren die 
talenten verder te ontwikkelen. Door middel van de lessen in school maar ook 
door hen te stimuleren buitenschoolse activiteiten te doen. Dat kan een activi-
teit in ons eigen aanbod van de dinsdagmiddag zijn, maar ook een activiteit bij 
een sportclub bijvoorbeeld.
Soms is het leren wat lastiger en heeft de leerling wat extra hulp nodig. Dat 
kan ook. De mentor is de spil in de begeleiding van de leerling. Dit was weer 
goed te zien tijdens de ontwikkelgesprekken van afgelopen dinsdag. Deze ge-
sprekken worden met ingang van dit jaar wat anders gevoerd: de mentoren 
hadden de leerlingen van tevoren gevraagd een presentatie te maken over wat 
zij de afgelopen periode hebben geleerd en waarin ze zijn gegroeid. Dit werd in 
groepjes gepresenteerd aan de mentor en elkaar. Zo’n presentatie geven is heel 
spannend maar ook heel leerzaam. En wat een mooie en eerlijke complimenten 
kunnen de kinderen aan elkaar geven.

Tijdens de trajectgesprekken met de ouders, die over enkele weken op dinsdag 
21 november plaatsvinden, presenteren de leerlingen weer maar dan aan de 
ouders. U bent vast al heel benieuwd! En: complimenten geven mag moet. 

Bianca Kamerbeek en Petra de Man – teamleiders

Bibliotheek Movietrader
De afgelopen weken zijn onze eerste en tweede klassen op bezoek geweest bij 
de Bibliotheek Overvecht. Alle leerlingen uit jaar 1 hebben meegedaan aan de 
Movietrader Mediawijsheid. Ze hebben allerlei filmpjes bekeken die te maken 
hebben met veilig internetten en sociale media. Ook de tweedejaars hebben 
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de Movietrader gedaan, alleen dan over het onderwerp taal. Ze hebben meer 
geleerd over straattaal, rap en poëzie. Ook dit jaar kijken we weer terug op 
leerzame bibliotheekbezoeken!

 Scholing voor docenten
Om ervoor te zorgen dat onze collega’s goed op de hoogte blijven van de ont-
wikkelingen binnen het onderwijs en dat ze de rollen van de docent goed blijven 
beheersen gaan onze collega’s geregeld op training. Dit kan invloed hebben op 
het rooster. Voor dit schooljaar staan er ook weer trainingen gepland en wij wil-
len u hierover informeren.
•	Training	Diensten	en	Producten: voor de docenten van 
 Mijn traject (bovenbouw)
•	Training	Nieuwsbegrip: voor alle onderbouw docenten
•	Training	coaches: voor de docenten die bezoeken brengen in de klas bij 
 andere collega’s
•	Training	intervisoren: voor de docenten die intervisiegroepen met 
 collega-docenten begeleiden.
•	Training	loopbaanbegeleiding: voor alle mentoren
•	Lesson	study: voor de docenten van Mijn traject (onderbouw). De docenten  
 maken samen een les, voeren deze uit en verbeteren deze.

Uiteraard kan ook elke docent zich individueel ontwikkelen. De docent doet dan 
een persoonlijk voorstel aan zijn eigen teamleider.
Zoals u ziet leren we elke dag met en van elkaar om de kwaliteit van het onder-
wijs op het Trajectum College te waarborgen.

JINC-stage klas 2
In	week	44	zijn	de	leerlingen	van	klas	2	op	JINC-stage	geweest.	Zij	gin-
gen in groepjes naar verschillende bedrijven om zich te oriënteren op de 
arbeidsmarkt. Een groep van klas 2B is naar kinderboerderij Griftsteede 
geweest.
Na	het	schoonmaken	van	de	hokken	mochten	de	leerlingen	dieren	voeren	
met groente uit de moestuin. En er was natuurlijk tijd voor knuffelen met 
de dieren.

Week 49
Schrijver in de klas (klas 1 
en 2)
Dinsdag 5 december: 
sinterklaasviering

Week 50
Schrijver in de klas (klas 1 
en 2)
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Week 51
Vrijdag 22 december: 
1e t/m 4e uur kerstontbijt, 
leerlingen ’s middags vrij

Week 52-1
Maandag 25 december 
2017 t/m vrijdag 5 januari: 
kerstvakantie

Week 2
Maandag 8 januari: 
leerlingen vrij (docenten 
teamdag)

Week 3
Bufferweek
Bliksemstage (klas 1)
Maandag 15 januari: 
Activiteitenmarkt (klas 1 
en 2)
Dinsdag 16 januari:
ontwikkelgesprekken met 
leerlingen
Vrijdag 19 januari: 
18.00- 20.00 uur open 
avond
Zaterdag 20 januari: 
10.00- 13.00 uur open dag

Meer plezier in leren en lezen, 
binnen- en buitenschools leren
Een paar weken voor de zomervakantie zijn we gaan samenwerken met de 
stichting Taal doet Meer en een aantal andere scholen (voortgezet- en basis-
onderwijs).

We willen de samenwerking tussen de scholen, de samenwerking tussen de 
school en thuis en de samenwerking tussen de school en de omgeving verster-
ken om de jongere te stimuleren tot meer plezier in leren en lezen.
Als	je	de	Nederlandse	taal	goed	beheerst	en	een	of	meerdere	diploma’s	op	zak	
hebt, heb je namelijk meer kansen in de maatschappij. 

Eigenlijk gaat het erom het hele netwerk rondom de leerling in te zetten, zodat 
1 + 1 =3 wordt en we de leerling samen verder helpen om meer plezier te krijgen 
in leren en lezen.
Komende tijd gaan we onder andere de ouderraad vragen om mee te denken.
Ook helpen we Taal doet Meer met vrijwilligers werven, die de leerlingen gaan 
begeleiden bij het leren en lezen.

We houden u de komende tijd op de hoogte via deze ouderbrief.
Heeft u nog tips of ideeën dan horen we die graag. Mail naar pman@trajectum-
college.nl
 

De week van respect
Komende maandag 6 november wordt een bijzondere dag voor Trajectum 
College: die dag komt burgemeester Jan van Zanen een gastles bij ons ge-
ven over respect, in het kader van de opening van ‘de week van respect’.

De landelijke respectweek wordt dit jaar bij ons geopend en het bijzon-
dere is dat op dat moment de eerste landelijke respectzone wordt ge-
opend: bij ons op school!
We zijn vereerd dat we als school zijn uitgekozen om de eerste school 
met	 een	 respectzone	 in	 Nederland	 te	worden.	We	 zijn	 ook	 de	 eerste	
Vreedzame School voor voortgezet onderwijs en daar past deze respect-
zone erg goed bij.
De gastles wordt gegeven aan een deel van de vertrouwensleerlingen 
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(mediatoren) en een deel van de leerlingenraad. 
Ook komen die dag een aantal mensen van ‘Utrecht in Dialoog’ gesprek-
ken over respect voeren met een eerste klas (1b). In de andere klassen 
zal die dag en ook de rest van de week, gesproken worden over het 
onderwerp respect. Alle leerlingen kunnen een respectbandje ‘verdienen’ 
als ze respectvol gedrag vertonen.

Kantineverkoop
Vanaf periode 2 zal er weer 2x per dag kantineverkoop zijn. Ons oude 
kassa-	 en	 kaartsysteem	 is	 afgelopen	week	 vervangen	 voor	 een	nieuw	
systeem.	Het	was	na	de	ICT-migratie	niet	meer	te	herstellen.	Helaas	kon	
daardoor een tijdje geen kantineverloop plaatsvinden. Gelukkig is dat 
probleem verholpen en zullen we vanaf maandag aanstaande weer ge-
zonde en lekkere producten gaan verkopen in onze kleine en grote pau-
zes. Deze producten voldoen aan de Gezonde School-richtlijnen en wor-
den door onze eigen leerlingen gemaakt en verkocht.

We zoeken nog hulp bij het maken en verkopen van onze producten in de 
Gezonde School-kantine van ouders. Wie o wie kan ons enkele uren per 
week helpen? Mail naar: info@trajectum-college.nl

Buurtschoonmaakactie

Afgelopen maandag 30 oktober hebben alle leerlingen uit de eerste klas 
meegedaan met de buurtschoonmaakactie in het kader van Schoon be-
lonen. Onder begeleiding van 2 mannen van de gemeentereiniging is de 
hele buurt schoongemaakt. 
Elke klas heeft twee grote zakken voor de klas weten te vullen. Dit levert 
toch	weer	€5,00	per	klas	op.	Na	aflopen	hebben	alle	leerlingen	nog	een	
persoonlijk bedankje gekregen in de vorm van een sleutelhanger en een 
afbraakkaart.

Houd onze website in de gaten 

voor meer informatie en leuk nieuws!

C M Y C
M

M
Y

C
Y

C
M
Y K


