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Week 46
Maandag 12 nov: 
Start periode 2

Woensdag 14 - 
vrijdag 16 nov: 
Bliksemstage klas 2

Week 47
Dinsdag 20 nov: 
Rapport vergadering

Trots 
en vreedzaam 
De eerste periode van het schooljaar hebben we al 
weer achter de rug. In die tijd moet iedereen zijn 
plekje in de school weer vinden. Nieuwe leerlingen, 
nieuwe docenten. Leerlingen ten opzichte van leer-
lingen. Dat gaat ook wel eens gepaard met gedoe 

onder elkaar. Gelukkig zijn we een Vreedzame School. Vertrouwensleerlingen, 
mentoren, jongerenwerkers van JoU, docenten en leerlingen, iedereen werkt 
vanuit dezelfde gedachte: fouten maken mag, als je er maar van leert en je 
fouten vreedzaam herstelt. 
We hebben inmiddels ook de eerste toetsweek voor het schoolexamen achter 
de rug. En de trajectgesprekken met ouders en leerlingen komen eraan. We 
hopen dat alle leerlingen een goede start gemaakt hebben, met resultaten om 
trots op te zijn. 
Ik ben blij dat verderop in deze nieuwsbrief Petra Keller, onze nieuwe teamlei-
der, zich voorstelt. Na het vertrek van Bianca Kamerbeek duurde het even voor 
we een opvolgster gevonden hadden. Dat is nu gelukt!

Maurits Depla (directeur)
 

Nieuwe teamleider
Mijn naam is Petra Keller en ik ben deze week 
gestart op het Trajectum College als teamleider 
KBL/TL. Hiervoor werkte ik op UniC als docent/
teamleider. Ik heb het werken op UniC en het Tra-
jectum College een paar weken gecombineerd. 
Vanaf deze week ben ik volledig aan het werk 
op het Trajectum College. Ik ben bereikbaar via het nummer van het Trajectum 
College en pkeller@trajectum-college.nl.  Ik vind het erg fijn om volledig aan het 
werk te zijn op het Trajectum College en kennis te maken met uw kinderen. 
Wellicht zien we elkaar snel. 

Petra Keller (teamleider) 1

Nieuwsbrief 
21 november 2018

https://www.facebook.com/TrajectumCollege/
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Week 48
Maandag 26 - 
woensdag 28 nov: 
Read2Me klas 1

Dinsdag 27 nov: 
13.30 - 21.00 
Rapportuitreiking en 
Trajectgesprek 1

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

Het pedagogisch klimaat
De komende weken besteden we op school extra aandacht aan het versterken 
van het pedagogisch klimaat. Daar bedoelen we mee, dat er een goede werk-
sfeer is in de klassen, waardoor onze leerlingen goed kunnen leren. Dat er rust 
en orde in de klas is. We bedoelen er ook mee dat er op een fijne en leuke ma-
nier met elkaar omgegaan wordt, zodat iedereen met plezier naar school komt. 
Om dat voor elkaar te krijgen werken we volgens de Vreedzame School-metho-
de en werken we met 9 schoolregels. De komende weken zullen we er steeds 
één schoolregel uitlichten. We geven dan een week lang extra aandacht aan die 
regel.
We starten met de regel: ‘schoolspullen bij je hebben’. Het is belangrijk dat alle 
leerlingen hun boeken, pennen, schrift, geodriehoek, rekenmachine, gymspullen 
etc. bij zich hebben. Als je geen spullen bij je hebt, kun je niet goed meedoen 
en leren. Helpen jullie als ouders ook een handje mee door uw kind eraan te 
herinneren dat hij of zij de juiste schoolspullen meeneemt? 

Elke dag welkom 
Elke dag heet de schoolleiding iedere leerling persoonlijk welkom op het Trajec-
tum College met een handdruk en een vriendelijke groet. En ook bij het begin 
van elke les groet iedere docent elke leerling persoonlijk aan de deur van het 
lokaal. Persoonlijk contact en interesse in iedere leerling, dat hoort bij onze 
school: op het Trajectum College word je gezien! En we zien elkaar. De beteke-
nis van elkaar een hand geven gaat dus verder dan een simpele begroeting. 
Het is ook een uiting van meedoen aan de gemeenschap die we zijn als school. 
Daarom vinden we het  belangrijk dat alle leerlingen meedoen aan dit gebruik. 

Nieuwe sporthal 
Sinds 1 oktober worden de lessen LO (gym) gegeven in de splinternieuwe sport-
hal Loevenhoutsedijk! Er zijn allemaal nieuwe materialen in de hal die we kun-
nen gebruiken en alles is op één locatie bij elkaar te vinden. Fijn! Omdat alles zo 
nieuw is en wij met het Trajectum College de eerste gebruikers zijn, zijn er hier 
en daar wel wat dingen die opgelost moeten worden, maar de leerlingen weten 
de weg inmiddels te vinden en hoeven niet meer met de fiets naar verschillende 
locaties te gaan om de gymles te volgen.
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Week 49
Woensdag 5 dec: 
Sinterklaasviering

Week 50
Dinsdag 11 dec:
MR Bijeenkomst
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Open Dagen
Vrijdag 18 jan van 18.00 tot 20.00 uur
Zaterdag 19 jan van 11.00 tot 13.00 uur

BIJ 
ONS 

WORD JE 
GEZIEN

Promotiefilmpje 
Sinds kort is er op de website van het Trajectum College een mooie voorlich-
tingsfilm te vinden van onze vloggers Zeynab en Wassima. Zij laten zien welke 
vakken je op het Trajectum College krijgt. En wat onze leerlingen doen bij Mijn 
traject: een les storyboard tekenen, een techniekles en een kookles in de keu-
ken. Het Trajectum College is een Vreedzame School. In de film zien we hoe een 
gesprek gaat met vertrouwensleerlingen. Wij willen alle leerlingen en docenten 
die aan deze voorlichtingsfilm hebben meegewerkt bedanken voor hun inzet! 
U vindt de film op onze website of via deze link: https://youtu.be/v6qw-WH73_o

Mijn traject jaar 1 t/m 4 
Op het Trajectum College volg je het beroepsgerichte profiel Dienstverlening 
& Producten. Een onderdeel daarvan is Mijn traject. Hier ben je vanaf de al-
lereerste dag mee bezig. Mijn traject is een breed programma waarin je ervaart 
hoe het is om ‘iets te maken’ of om ‘iets te ondernemen’. Wilt u ook wel eens 
weten wat de leerlingen in Mijn traject allemaal doen? Ga dan naar de website ( 
https://www.trajectum-college.nl ). Daar wordt het programma van Mijn traject 
toegelicht: welke thema’s zijn er? Wat doen de leerlingen bij die verschillende 
thema’s? En hoe zit het met profielvakken en keuzevakken? U vindt het allemaal 
overzichtelijk op een rij op https://www.trajectum-college.nl/onderwijs  Klik hier 
en u gaat meteen naar dat onderdeel. Klik op de pijl en u wandelt door het pro-
gramma, klik op het agenda-logo en u gaat terug naar het overzicht.

Werving nieuwe leerlingen 
We proberen in het nieuwe schooljaar veel nieuwe leerlingen naar het Trajec-
tum College krijgen. Veel nieuwe leerlingen is goed voor de school. We kunnen 
dan gevarieerder onderwijs bieden. We proberen zoveel mogelijk leerlingen van 
groep 8 en hun ouders kennis te laten maken met het Trajectum College. Zodat 
ze kiezen om óók naar onze school te komen. Op 18 en 19 januari zijn de open 
dagen op het Trajectum College. U kunt meehelpen om reclame te maken voor 
onze school: door in uw omgeving te vertellen over onze school, over de open 
dagen en door mensen het promotiefilmpje te laten zien. U kunt ook helpen 
door een affiche van de open dagen op te hangen bij sportclubs, supermarkten 
en ontmoetingsplekken in de wijk. De affiches zijn te krijgen bij Farah (aan de 
receptie). 

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

https://youtu.be/v6qw-WH73_o
https://www.trajectum-college.nl/sites/nl.trajectum-college.www/files/web%206067%20Trajectum%20clickable%20pdf%20Mijn%20Traject.pdf
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Week 51
Vrijdag 21 dec: 
1e t/m 4e uur kerstontbijt, 
leerlingen ‘s middags vrij

Week 52 en 1
24 dec - 7 jan: 
Kerstvakantie 

Week 2
Maandag 7 jan: 
Studiedag personeel.
Leerlingen vrij

Week 3
Dinsdag 15 jan, 
18.30 - 20.30 uur: 
Jaarlaag 4 
Ouderbijeenkomst

Vrijdag 18 jan, 18-20 uur 
en 
zaterdag 19 jan, 11-13 uur: 
Open dag 
Trajectum College

Laptop in leerjaar 1
De leerlingen in leerjaar 1 werken met een eigen laptop. Inmiddels hebben de 
meeste leerlingen een laptop besteld. Wij werken op het Trajectum College met 
laptops én boeken. Het is fijn dat alle leerlingen een eigen laptop hebben. Ie-
dereen kan dan op zijn of haar tempo aan de opdrachten werken. In de klas, 
én thuis. 
Wij vragen ouders om er samen met de kinderen voor te zorgen dat de laptop 
goed is opgeladen. Op de laptops van The Rent Company zit een service voor 
reparaties bij schade. U zoon of dochter krijgt dan meteen een vervangende 
laptop. 
Voor vragen over reparaties, e-mail, Office365, wifi, wachtwoorden, Magister 
en andere ICT-zaken kunt u terecht bij Bas Jansen: bjansen@trajectum-college.nl
Voor vragen bij het bestellen van laptops bij The Rent Company kunt u terecht 
bij Daan Weerheim: dweerheim@trajectum-college.nl

Feest van de techniek
De leerlingen uit het eerste leerjaar zijn op 5 november naar het Feest van de 
techniek geweest. Zij hebben daar allerlei verschillende onderdelen van techniek 
ontdekt, door middel van korte workshops. Door dit soort uitjes te organiseren 
proberen wij de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de keuzes die 
ze in de komende jaren voor hun loopbaan moeten maken. 

Ophogen printtegoed 
Leerlingen kunnen vouchers kopen om hun printtegoed op te hogen. Een vou-
cher kost €2,50 en kunnen ze kopen bij de kantine. Op de voucher staat een 
code die de leerlingen niet aan andere leerlingen moeten laten zien. Deze code 
kunnen de leerlingen activeren bij Bas Jansen. 



Houd onze 

website 

in de gaten 

voor meer 

informatie 

en 

leuk nieuws!

Week 4
Maandag 21 jan - 
vrijdag 25 jan: 
Toetsweek klas 3 en 4

Dinsdag 22 jan en 
woensdag 23 jan
8.30- 13.00:
Check het even klas 2

Week 5
Maandag 28 jan
Start periode 3

Trajectum College 
presenteert zich 
op VMBO markt 
aan leerlingen 
groep 8

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

Magister vernieuwd 
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 gekre-
gen. We zijn dit najaar overgestapt op een nieuwe versie van Magister. U kunt 
er dezelfde dingen in zien als in de vorige versie. 
Als u vragen heeft over toegang tot Magister, neem dan contact op met Bas 
Jansen: bjansen@trajectum-college.nl
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