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Week 37
Maandag 10 sept: 
Biebescape klas 1

Dinsdag 11 sept: 
Biebescape klas 1

Week 38
Woensdag 19 sept: 
Biebescape klas 1

Welkom
(terug) op Trajectum 
Namens alle medewerkers van Trajectum College heet ik alle ouders van harte 
welkom. In het bijzonder de ouders van de leerlingen die dit jaar voor het eerst 
op onze school zijn. 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.  

Nieuwe directeur stelt zich voor 

Ik ben Maurits Depla, sinds dit voorjaar directeur 
van Trajectum College. Ik ben 59 jaar, niet geboren 
in Utrecht. Maar na 35 jaar wonen in Utrecht is dit 
wel écht mijn stad. Ik ben getrouwd met Toke. Samen 
hebben we drie kinderen opgevoed. Die staan inmid-
dels op eigen benen. Naast mijn werk doe ik graag 
aan sport. Fietsen, hardlopen, waterpolo. Nooit op 
hoog niveau. Wel altijd met plezier en passie. En ik 

blijf oefenen, leren en verbeteren. Want ik wil wel het maximale uit mezelf ha-
len. Dat vind ik ook zo gaaf aan het onderwijs: kinderen motiveren en helpen 
om het maximale uit hun mogelijkheden te halen. 
Vóór ik in het onderwijs kwam werken heb ik gewerkt als adviseur en manager. 
Ik ben dus een ‘zij-instromer’ in het onderwijs. Vanaf dag 1 in het onderwijs heb 
ik het naar mijn zin. Ik ben ook blij met wat ik aantrof op Trajectum: een school 
die in de basis op orde is, een groep docenten met hart voor onze leerlingen en 
modern onderwijs waar kinderen leren door te doen. Ik wil graag met het team 
van docenten doorgaan op deze weg. Niet alles anders, wel elke dag weer iets 
beter. Voor onze leerlingen. 
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Nieuwsbrief 
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Week 39
Gehele week 
24 sept – 28 sept: 
Cito entree klas 1

Week 40
Dinsdag 2 en woensdag 
3 okt: 
8.30- 13.00 Check het even 
klas 4

Donderdag 4 okt – 
vrijdag 5 okt: 
Cito 0 entree klas 1 inhalen

Een uitgave van het Trajectum College Utrecht voor ouders en verzorgers van onze leerlingen.                              

Docenten werken samen in 
kleine teams 
De docenten van Trajectum College werken met ingang van dit jaar samen in 
kleine teams. In elk team zitten zo’n 8 docenten. Zij zijn de mentoren van vier 
klassen, uit elk leerjaar één. Samen zijn ze verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van het onderwijs aan de vier klassen. Veel lessen van deze vier klassen worden 
verzorgd door de docenten uit het team. En de klassen zitten bij elkaar in een 
deel van het gebouw. Daardoor kennen de docenten de leerlingen beter, kun-
nen ze hun manier van lesgeven op elkaar afstemmen, ontwikkelen ze samen 
nieuwe lessen, zien ze eerder als het niet goed gaat met een leerling of met 
een klas, enzovoorts. We denken dat het werken in kleine teams helpt om het 
onderwijs op Trajectum nog beter te maken.

Wat moet u weten als ouder? 
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.
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 ge-
kregen.
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.
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 2018-2019 
op de website.

http://www.trajectum-college.nl/magister-schoolgids
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Week 41
Dinsdag 9 okt: 
11.30 -17.00 MBO Bustour 
4e jaars mentoren

Week 42
Dinsdag 16 okt:
18.30 - 20.30 Jaarlaag 3 
Ouder Bijeenkomst

Keuzes maken (stimu)leren!
 
LOB = loopbaanleren en loopbaanleren is het proces waarin je leert goede en 
passende keuzes te maken. Het kan gaan om kleine keuzes en grote keuzes; ‘Op 
welke leerdoelen richt ik mij vandaag?’ of ‘Welke vervolgopleiding op het ROC 
vind ik leuk en past bij mij?’
 
Goede keuzes kunnen maken lukt alleen als je veel ervaringen op doet én je over 
die ervaringen praat met anderen. Dat praten over ervaringen (hoe je het vond, 
wat je er van hebt geleerd, etc.) noemen we reflecteren.
Op Trajectum College doen leerlingen veel verschillende ervaringen op, bijvoor-
beeld tijdens de lessen van Mijn Traject, de AVO-lessen en de buitenschoolse 
activiteiten zoals een bedrijfsbezoek en een theateruitvoering. Van al deze er-
varingen kan de leerling leren. Met de leerling wordt op school het gesprek 
gevoerd over alle ervaringen. Tijdens de Trajectgesprekken (4x per jaar) presen-
teren leerlingen hun ervaringen. Zij laten dan zien wat zij hebben geleerd en 
welke vervolgstappen zij nemen. Zo’n eerste presentatie gaat u zien tijdens het 
Trajectgesprek in november 2019. U krijgt een uitnodiging van de mentor.
 
Alle mensen die rondom de leerling staan helpen mee met reflecteren. Dit heeft 
de leerling nodig zodat hij steeds duidelijker krijgt welke volgende keuze pas-
send is voor hem. Dat betekent voor u dat u veel vragen stelt, uw kind laat 
nadenken en laat vertellen. Hiermee stimuleert u het leren maken van keuzes. 
Uit onderzoek blijkt dat kinderen vinden dat hun ouders een van de belangrijkste 
raadgevers zijn als het gaat om het maken van keuzes.
 
Begin oktober vinden de jaarlaagbijeenkomsten van leerjaar 1 en leerjaar 3 
plaats. Ouders, leerlingen en mentoren gaan met elkaar in gesprek over onder-
werpen als ‘Hoe ga je om met nieuwe ervaringen?’, ‘’Wie is mijn netwerk?’ en 
‘Hoe zet ik mijn netwerk in?’
De jaarlaagbijeenkomst van leerjaar 4 is in januari 2019 en de jaarlaagbijeen-
komst van leerjaar 2 in maart 2019. Alle leerlingen en ouders zijn aanwezig. U 
en uw kind bereiden zich voor op de bijeenkomst door samen de thuiswerkop-
dracht te maken. Veel plezier daarmee! De thuiswerkopdrachten voor leerjaar 1 
en 3 zijn al meegegeven tijdens het afgelopen Trajectgesprek.
 
Heeft u vragen over loopbaanleren? U kunt altijd terecht bij de mentor of u kunt 
mij mailen: ljanssen@trajectum-college.nl

 Groet, Lette Janssen, Decaan

Trajectum-College, Vader Rijndreef 7-9, 3561 XB Utrecht, Telefoon: 030 2646100
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Week 43
Gehele week 
20 okt – 28 okt: 
Herfstvakantie

Week 44
Woensdag 31 okt: 
13.00- 17.00 Basisschool-
tour langs VO

Studievaardigheden + huiswerk-
klas 
We zien op school vaak dat pubers nog wat moeite hebben met plannen en 
leren. Daarom besteden we tijd en aandacht aan studievaardigheden tijdens de 
lessen.
Het is fijn als u ook met uw kind bespreekt hoe u hem/haar thuis kan helpen 
met leren.
Heeft uw kind hulp nodig bij het plannen of misschien bij het overhoren?
Tip: probeer uw kind niet teveel te controleren. Vertrouwen en hulp aanbieden 
werkt beter.
Als uw kind wil, kan hij/zij ook gebruik maken van de huiswerkklas van mevrouw 
Leerdam, op dinsdagmiddag. Opgeven kan via de eigen mentor.

Nieuwe teamleider
De schoolleiding van het Trajectum College bestaat normaal uit een directeur en 
twee teamleiders. Na de zomervakantie is één van de teamleiders, Bianca Ka-
merbeek, op een andere school gaan werken. Tijdelijk bestaat de schoolleiding 
dus uit twee personen: Maurits Depla (directeur) en Petra de Man (teamleider). 
Ze krijgen wel hulp van twee docenten (Daan Weerheim en Rolf de Jong). Onder-
tussen zijn we hard op zoek naar een nieuwe teamleider. Vertegenwoordigers 
van ouders, docenten en leerlingen worden betrokken bij de selectie van de 
nieuwe teamleider. We verwachten in de loop van het najaar een nieuwe team-
leider aan te kunnen stellen.

Fusie NUOVO - Schoonoord 
Trajectum College is onderdeel van de NUOVO Scholengroep: 10 openbare scho-
len voor voortgezet onderwijs in de stad Utrecht. Samen werken aan het ver-
beteren van ons onderwijs en zaken als financiën, automatisering, personeel, 
enz. Openbare Scholengemeenschap Schoonoord is net zo’n scholengroep. 
Maar dan van vier scholen, net buiten de stad. NUOVO en Schoonoord hebben 
het voornemen om te fuseren. De scholen blijven de scholen. Het voordeel zit 
in de krachtenbundeling van de back office: personeelszaken, automatisering, 



Houd onze 

website 

in de gaten 

voor meer 

informatie 

en 

leuk nieuws!

Week 45
Gehele week 
5 nov – 9 nov: 
Toetsweek klas 3 en 4

Gehele week 
5 nov – 9 nov: 
Week van de techniek

Week 46
Maandag 12 nov: 
Start periode 2

Activiteitendag 

van jaar 4

Trajectum-College, Vader Rijndreef 7-9, 3561 XB Utrecht, Telefoon: 030 2646100

financiën, huisvesting, enz. De besturen van NUOVO en Schoonoord hechten er-
aan dat medewerkers en ouders goed geïnformeerd en betrokken zijn bij deze 
ontwikkeling. Daarom is er op 11 september een Fusie Dialoog georganiseerd.   
’s Avonds om 19 uur op X11, Vondellaan 178 in Utrecht. U bent van harte welkom. 
U kunt zich aanmelden met een mailtje aan bestuur@nuovo.eu. Meer info vindt 
u op de website van Nuovo.
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