
Aflevering 1 deel 1 - schooljaar 2017-2018.
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Week 38
Hele week: CITO 0 (klas 1)

Week 39
Maandag 25 sept.
12.00- 17.00 bezoek 
Tweede Kamer (gedeelte 
van klas 3)
Dinsdag 26 sept.
19.00 -21.00 Jaarlaagbij-
eenkomst (klas 1)

Afscheid van directeur 
Kees Jan Vreeker

Sinds 1 maart 2013 is Kees Jan Vreeker directeur van het Trajectum College. De 
afgelopen jaren heeft hij een pittige klus geklaard. De kwaliteit van onderwijs 
op Trajectum College is sterk verbeterd en voldoet aan de normen van de on-
derwijsinspectie. 
Vanaf 1 oktober 2015 was hij ook directeur van het POUWER College. 
Kees Jan heeft te kennen gegeven dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging en 
heeft besloten om per 1 november 2017 ontslag te nemen en te willen gaan 
werken als interim-schoolleider in het onderwijs. Een uitdagende keuze. Wij 
respecteren zijn besluit en bedanken Kees Jan voor zijn enorme inzet, we gaan 
hem missen. 
Wij gaan op zoek naar een nieuwe directeur. Dit doen we in goed overleg met 
de teamleiders en de medezeggenschapsraad. 

Met vriendelijke groet,
Leon de Wit
Voorzitter College van Bestuur

Welkom en afscheid
Het is altijd een spannend moment de start van een schooljaar. Een periode van 
veel nieuwe dingen, waar gelukkig iedereen snel aan gewend is. De startge-
sprekken voor leerjaar 1 zijn al geweest. Iedere ouder heeft hiermee gelegen-
heid gekregen om nader kennis te maken met de mentor van haar/zijn kind. Ook 
de andere leerjaren hebben hun introductieperiode goed doorlopen.

Naast een welkom voor iedereen, schrijf ik ook over mijn afscheid. U heeft eer-
der kunnen lezen dat ik per 1 november heb besloten om te stoppen. Ik ga nl. 
aan de slag te gaan als interim directeur in het onderwijs. 

(vervolg pg.2)
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Een uitgave van het Trajectum College Utrecht voor ouders en verzorgers van onze leerlingen.                              

Ik heb met heel veel plezier op Trajectum College gewerkt en de school de af-
gelopen vijf jaar zien groeien op alle fronten. Ik verlaat een bruisende school, 
waar leerlingen met plezier en goed resultaat hun diploma halen. Een school 
waar ik trots op ben en dat zie ik ook bij leerlingen, docenten en ouders.

Ik wil jullie bedanken voor onze samenwerking en ik spreek de wens uit dat jullie 
nog een prettige tijd hebben op Trajectum College.

Met vriendelijke groet,

Kees Jan Vreeker
Directeur

 Kantineverkoop
 
De afgelopen weken is hard gewerkt om de schoolkantine een plek te geven in 
het nieuwe examenprogramma Dienstverlening en Producten (MTR).
Het gaat om het bereiden en het verkopen van producten.
Nieuw is dat we met ingang van dit schooljaar 2 pauzes open zijn i.p.v. 1.
Ook zijn we druk bezig ons keurmerk ‘gezonde schoolkantine’ te behouden.
We gaan, in overleg met onze leerlingen, op zoek naar nieuwe lekkere & ge-
zonde producten om in de kantine te verkopen.
Heeft u ideeën, of wilt u meewerken aan een gezonde schoolkantine, dan kunt 
u zich melden bij mevrouw Rijvers: mrijvers@trajectum-college.nl 

Personeel
Afgelopen week hebben we afscheid genomen van onze techniekmeester me-
neer Boumans. De heer Boumans is een zeer gewaardeerd docent, zowel door 
de leerlingen als door zijn collega’s. De heer Boumans gaat genieten van een 
welverdiend pensioen.
Voor de vakantie namen we al afscheid van wiskundedocent meneer Jansen, hij 
werkt sinds 1 augustus bij onze collegaschool UniC. Ook met zijn vertrek gaat 
een hoop deskundigheid verloren.
Verder geniet biologiedocent de heer Luitjes dit schooljaar van een sabbatical 
(lange, opgespaarde vakantie).

We hebben door het vertrek van onze collega’s nog steeds een vacature voor 
natuur & techniek, techniek en wiskunde open staan. We konden voor de zo-
mervakantie niet de geschikte kandidaten vinden. De wiskundevacature wordt 
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door de collega’s wiskunde opgevangen, zij werken tijdelijk een aantal uur extra. 
Het goede nieuws is dat zich voor deze vacatures na de vakantie uiteindelijk wél 
een aantal goede sollicitanten hebben gemeld. We hopen dat de vacatures dus 
per 1 oktober of uiterlijk 1 november ingevuld zijn.

Nieuw bij het Trajectum College is mevrouw K. Belhaj, zij geeft Engels en is 
mentor van een eerstejaars klas. Voor Engels staan er ook nog een paar uurtjes 
open die momenteel door de vaste docenten Engels worden opgevuld. De sol-
licitatiegesprekken worden deze en volgende week gevoerd.
De heer A.J. Boontje versterkt ons team dit jaar als LIO (leraar in opleiding) 
wiskunde.

Goede begeleiding van 
de studieloopbaan
In het nieuwe examenprogramma Mijn traject (zie elders in deze nieuwsbrief) 
wordt verwacht dat de leerling goede keuzes kan maken en zijn keuzes toelicht 
in zijn loopbaandossier.
Het maken van keuzes is niet eenvoudig. Daar hebben leerlingen hulp en steun 
bij nodig van de mensen om hen heen, en tijd om er mee te oefenen.
We starten daarom direct in leerjaar 1 met een goede begeleiding van de stu-
dieloopbaan.
Ook zijn we dit jaar gestart met het trajectgesprek tussen ouder, kind en men-
tor in de eerste schoolweek. 

Er volgen nog 3 trajectgesprekken dit schooljaar. In het gesprek kijken we naar 
de ontwikkeling van uw zoon/dochter, de resultaten en stellen we nieuwe doe-
len. 

Dit jaar hebben we voor elk leerjaar een bijeenkomst gepland:
•	Leerjaar	1:	dinsdag	26	september	2017	 thema	‘nieuwe	ervaringen’
•	Leerjaar	3:	dinsdag	3	oktober	2017	 thema	‘ik	en	mijn	netwerk’
•	Leerjaar	2:	dinsdag	23	januari	2018	 thema	‘kwaliteiten	en	keuzes	maken’
•	Leerjaar	4:	dinsdag	13	maart	2018	 thema	‘iedereen	slaagt’	

Tijdens deze jaarlaagbijeenkomst gaan we in de mentorgroep, met ouders – 
leerlingen en mentoren, aan de hand van thema’s met elkaar in gesprek. Het is 
een bijeenkomst die je niet wil missen: hier krijg je praktische informatie, oefen 
en bespreek je opdrachten en ga je naar huis met tips en trucs.  
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Week 40
Dinsdag 3 oktober
19.00 -21.00 Jaarlaagbijeen-
komst (klas 3)

Week 41

Week 42
Maandag 16 oktober t/m 
vrijdag 20 oktober: herfst-
vakantie

De	Schoolgids	2017-2018	is	
nu in te zien. 
Via de website van school 
of op één van de ouder-
avonden.
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Houd onze 

website 

in de gaten 

voor meer 

informatie 

en 

leuk nieuws!

Mijn traject
De kop is eraf! We zijn gestart met de nieuwe beroepsexamens: meer bekend 
onder de naam Mijn traject. Afgelopen schooljaar hebben de leerlingen van klas 
1 en 2 al mogen kennismaken met het programma. Producten maken met de han-
den,	3D-producten	printen	en	presenteren	voor	groep	8	waren	een	onderdeel.	
Maar nu is Mijn traject dus ook gestart in leerjaar drie. De leerlingen zijn in-
gedeeld in vijf verschillende themaruimtes: ondernemen, technologie, evene-
menten, vormgeving en zorg. Eind leerjaar 2 hebben de leerlingen samen met 
hun ouders en mentoren keuzes gemaakt uit een aantal keuzevakken. Naast de 
keuzevakken bevat Mijn traject ook verplichte onderdelen. 
Het is wennen voor iedereen. Nieuwe onderdelen, andere ruimtes, meerdere do-
centen, laptops die weer anders werken, grote blokken achter elkaar. Maar.....
er wordt hard gewerkt. De eerste producten zijn af zoals een visitekaartje en 
een poster en het eerste script, voor de instructiefilm “ hoe breng ik avondma-
ke-up aan”, is geschreven. 
Bij het uitreiken van het eerste rapport hopen wij u te zien om al het gemaakte 
werk van uw zoon of dochter te bewonderen.

Extra begeleiding, deel 1
Op het Trajectum College willen we alle leerlingen de begeleiding bieden die ze 
nodig hebben. In de meeste gevallen gebeurt dat gewoon in de klas. Soms is er 
meer nodig. Dan kan dat kan in de vorm van bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding. 
Maar ook bij andere problemen bieden wij ondersteuning, samen met instanties 
die bij de school betrokken zijn, bijvoorbeeld wanneer:
- uw kind regelmatig een dag niet naar school komt vanwege lichamelijke klach-
ten (jeugdverpleegkundige van JGZ) , en/of
- uw kind thuis moeilijk hanteerbaar gedrag laat zien (gezinswerker van het 
Buurtteam), en/of 
- we ons afvragen of we ons onderwijs wel voldoende afgestemd hebben op 
uw kind (begeleider Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband), en/of 
- uw kind regelmatig verzuimt (leerplichtambtenaar van de Gemeente Utrecht). 
Daarnaast beschikt onze school over extra ondersteuning in de vorm van een 
persoonlijk coach en een taalcoach. 
 Persoonlijk coach
Persoonlijk coach voor leerlingen die grote moeite hebben met plannen en orga-
niseren, storend gedrag vertonen tijdens de les en/of  moeite hebben met het 
reflecteren op hun gedrag.



Week 43
Deze week: Movietrader, 
activiteit via de bibliotheek 
(klas 2)
Maandag 23 oktober: 
Dinsdag 24 oktober: 
Woensdag 25 oktober: 
Donderdag 26 oktober: 
Vrijdag 27 oktober:

Week 44
Bufferweek
Deze week: 
Movietrader, activiteit via 
de bibliotheek (klas 1), 
bliksemstage (klas 2).
Maandag 30 oktober: 
8.30-	13.00	Overvecht-
schoonactie (klas 1)   
Dinsdag 31 oktober: 
traject-gesprekken (alle 
klassen).
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 Taalcoaches
- Docenten worden ondersteund op het gebied van extra taalbegeleiding in de 
les.
- Voor sommige leerlingen die nog niet zolang in Nederland zijn is er individuele 
begeleiding. 
Mocht uw kind voor bovenstaande begeleiding in aanmerking komen, dan wordt 
u daar via de mentor van op de hoogte gebracht. Er volgt dan altijd eerst een 
intakegesprek. 

Huiswerkklas
Vanaf afgelopen week start weer de huiswerkklas op het Trajectum College. 
Dinsdag	van	13.00	tot	14.00	zijn	de	leerlingen	welkom	in	lokaal	228.	Hier	wordt	
ondersteuning geboden bij het plannen, maken en leren van huiswerk. Ook kan 
er vakinhoudelijke hulp geboden worden. 

CITO 0
Van	18	t/m	22	september	maken	de	eerstejaars	leerlingen	de	CITO	0.	De	CITO	is	
een toets die wij afnemen om het niveau van uw zoon/dochter te bepalen. De 
leerlingen maken de toets op verschillende onderdelen, namelijk: leesvaardig-
heid, woordenschat, taalverzorging, Engels en rekenen. Op die manier kunnen 
wij zien op welke onderdelen uw zoon/dochter goed of minder goed presteert 
en waar wij ondersteuning kunnen aanbieden. Begin april nemen wij opnieuw 
een CITO toets af om te kijken hoe uw zoon/dochter vooruit is gegaan dit 
schooljaar (CITO 1). In leerjaar 2 en 3 wordt er nogmaals een CITO afgenomen 
(CITO 2 en 3). 

Digicampuz verdwijnt: 
we krijgen 
een nieuwe landingspagina!
Veel leerlingen maken gebruik van DigiCampuz om hun schoolbestanden en mail 
te openen. Vanaf 29 september bestaat DigiCampuz niet meer. In plaats daarvan 
komt er een nieuwe landingspagina voor de leerlingen. Hier kunnen leerlingen 
online samenwerken en mail versturen met Office365. Ook staan er nieuwsbe-
richten op deze pagina. Vanaf 29 september is deze landingspagina te bereiken 
via de website van de school: http://www.trajectum-college.nl/elo-rooster .
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