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Op het Trajectum College: 
leren en werken we samen door 
te doen 
In de vorige nieuwsbrief heb ik u verteld over de vijf zinnen, die belangrijk 
zijn op onze school. Wij noemen deze zinnen de vijf leidende principes. 
Iedere oudernieuwsbrief zal ik een van de leidende principes toelichten.
Het ‘doen’ staat centraal binnen ons onderwijs. We maken samen uitda-
gend en modern onderwijs. Met al onze overeenkomsten en verschillen, 
bereiken we samen meer dan alleen. Iedereen werkt en leert zichtbaar 
en actief, in en buiten de lokalen, in de docentenwerkruimte, in de buurt 
en op stage. We leren en werken samen door te doen. 
Een mooi voorbeeld hiervan was op woensdag 12 oktober te zien in onze 
school. Op deze middag werd er nl een bustour georganiseerd voor leer-
krachten groep acht uit het basisonderwijs. Op deze middag worden de 
leerkrachten met een bus naar alle vmbo-scholen in de stad gebracht. 
Op één middag krijgen zij dan een goede indruk van de scholen. Deze 
informatie gebruiken zij om een goed advies te geven aan de leerlingen 
in groep acht.
De middag op onze school is helemaal georganiseerd door leerlingen met 
begeleiding van een aantal teamleden. De bezoekers kwamen ongeveer 
een half uur, waarin zij een rondleiding kregen en een gesprek met de 
eerstejaars leerlingen. Er kwamen in totaal 100 bezoekers, verspreid over 
drie bussen. Onze leerlingen hebben gezorgd voor koffie, thee of iets 
fris. Daarnaast is er iets lekkers gebakken, zodat dat uitgedeeld kon wor-
den. Hiervoor moest er flink gerekend worden, want er moesten bood-
schappen worden gedaan.
Natuurlijk werd er een ruimte  klaargezet met tafels en stoelen. Er wer-
den werkstukken verzameld van ‘Mijn traject’, zodat de leerlingen dat 
konden laten zien.
De middag was een groot succes; goede gesprekken en een prima sfeer. 
Ook leuk dat sommige leerlingen hun oude juf of meester van de basis-
school weer tegenkwamen. Ik heb met trots naar onze leerlingen geke-
ken. Met elkaar hebben wij onze school gepresenteerd en dat is wat wij 
willen op het Trajectum College.

Groet, 
 Kees Jan Vreeker, Directeur.

Week 46
Di 15 november: 
rapportvergaderingen, 
leerlingen vrij

Week 47
Di 22 november: 
13.30-21.00 uur rapportuit-
reiking

veel dank aan Cynthia, Yamina, de ouders, de leerkrachten, de conciërges 
en iedereen die heeft geholpen deze ouderavond een succes te maken.

 Wij zij nog niet gearriveerd, maar wij komen zeker aan. 

 Hamid Ouali, namens de OR van het Trajectum college 

Presentaties 
   Mijn traject  
In periode 1 hebben onze klassen 1C en 1D hun tijdlijn, en 
alles wat daarbij hoort, ge¬presenteerd aan de groepen 8 

van de Marcusschool en de basisschool Opdreef. 
De leerlingen van klas 1C en 1D hebben in groepjes gebou-

wen uit de 10 tijdvakken gemaakt. Van een tempel en Pyra-
mide tot aan een fabriek en de Twin towers. Zo ontstond er een 

tijdlijn van gebouwen. Van ieder tijdvak is ook een uitvinding en een 
kunst¬voorwerp gemaakt. Bij ieder tijdvak is een factsheet ontworpen 

waarop de belangrijkste gebeurtenissen, personen en 
veranderingen van dat tijdvak zijn be¬schreven. 
Mijn traject ‘tijd’ combineert zo verschillende 
dis¬ciplines: handvaardigheid en techniek, cre-
ativiteit, presentatietechnieken, computer-
vaardigheden en historische vaardigheden. 

De basisschoolleerlingen stelden veel vragen 
en wis¬ten vaak zelf ook het een en ander 
aan te vullen waardoor en een leuke interactie 
ontstond. De groep 8-leraren hebben aangege-
ven volgend schooljaar graag terug te komen. Het 
was een zeer geslaagde dag!

Houd onze website in de gaten voor meer informa-

tie en leuk nieuws!
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Wilt u ons helpen?
Samenwerken met ouders vinden wij op het Trajectum College zeer be-
langrijk!
Wij zijn dan ook regelmatig op zoek naar ouders die ons kunnen onder-
steunen. Soms gaat het om een eenmalige activiteit en soms gaat het om 
langdurige structurele ondersteuning. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken 
aan het helpen bij de catering in schoolkantine, het ondersteunen bij 
technieklessen, surveilleren in de buurt of het incidenteel begeleiden bij 
excursies.
Alle hulp is welkom!

 Wat biedt de school?
•	Een	prettige	omgeving.
•	Dankbare	leerlingen	en	collega’s.
•	Een	passende	vrijwilligersvergoeding	is	voor	sommige	langdurige	
 activiteiten mogelijk.
•	Zo	nodig	mag	u	een	cursus	volgen.
•	Vergoeding	voor	een	Verklaring	Omtrent	Gedrag	(VOG)	wanneer	
 dat nodig is.

Vindt u het leuk om iets te doen bij ons op school? Laat het ons dan 
weten. 
Wij zijn er heel erg blij mee.
Geef aan wat u zou willen doen en of u daarvoor eventueel een opleiding 
heeft gedaan of dat u ervaring heeft. 
U kunt zich opgeven via therwaarden@trajectum-college.nl 

 Activiteiten
Op de website kunt u de agenda van de aankomende periode zien. 
Hier staat ook bij hoe laat en waar de activiteit plaatsvindt en wat de 
activiteit inhoudt. U kunt dit vinden onder het kopje Ouders → agenda 
periode 2.

Thema-avond Lekker slapen
Voor veel ouders en leerlingen is bedtijd een rekbaar begrip. “Als kinde-
ren eenmaal moe zijn, dan vallen ze in slaap,” zei een vader. “Wat is het 

probleem?” Het krijgen van voldoende slaap en nachtrust is echter heel 
belangrijk voor een optimale en gezonde groei van een schoolgaand kind. 
Dat beseffen veel ouders helaas nog niet. Zo komt het nog veel voor dat 
kinderen tot diep in de nacht wakker blijven. Ook als ze in bed zijn staat 
hun smartphone nog aan. Ze liggen naar spannende filmpjes kijken, ze 
verzenden en ontvangen berichten, ze spelen spelletjes, en ga zo maar 
door. Met zoveel prikkels van buiten is het moeilijk rust te vinden. Ook 
het oplichten op het scherm van de smartphone verstoort hun nachtrust. 
In slaap vallen, nee, dat lukt ze niet meer! 
Leerkrachten zien ‘s ochtends heel veel leerlingen de klas binnenkomen 
met een zichtbaar slaaptekort. Leerlingen zijn moe, ze reageren chagrij-
nig. Het liefst zouden deze leerlingen eerst nog een dutje willen doen in 
plaats van te gaan leren. Niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor 
de leerkracht is dat erg vervelend. Het vraagt van de leerkrachten veel 
extra energie en tijd om deze leerlingen bij de les te houden en te zorgen 
dat ze de leerstof tot zich nemen. Het is algemeen bekend dat het weinig 
of onrustig slapen leidt tot een gebrek aan concentratie en tot slechte 
leerprestaties.
Dit probleem was de aanleiding voor de ouderraad en de school om hier-
over een speciale thema-avond te organiseren voor de ouders. Afgelo-
pen dinsdag 1 november hebben wij de eerste themabijeenkomst van dit 
schooljaar georganiseerd met als titel Lekker slapen. Het thema van de 
avond is voorbereid en uitgevoerd in samenwerking met JGZ jeugd ge-
zondheid, gemeente Utrecht. 
Het was een zeer geslaagde ouderavond.  Kees Jan, directeur van het 
Trajectum College, gaf de aftrap met een persoonlijk verhaal over hoe 
hij met zijn kinderen praat en communiceert over het gebruik van hun 
smartphone. Daarna gaven Cynthia en Yamina, jeugdverpleegkundigen, 
een boeiende en leerzame presentatie over het belang van voldoende 
slaap voor een gezonde groei van kinderen. Wat voor gevolgen heeft een 
tekort aan slaap op het concentratievermogen en de prestatie van de 
leerlingen, als ze overdag de lessen volgen? De jeugdverpleegkundigen 
gaven tips aan de ouders hoe zij thuis hun kinderen kunnen stimuleren 
om beter te gaan slapen. 
Ouders kregen volop de gelegenheid om vragen te stellen. Daarbij bleek 
dat het probleem nog niet bij alle ouders bekend is. Toen de ouders hoor-
den dat het gebrek aan slaap en onvoldoende nachtrust bij de pubers 
kan leiden tot verminderde lengtegroei en tot overgewicht, klonk er veel 
geroezemoes in de zaal. Ouders keken verbaasd naar elkaar. 
Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde themavond, met 

Week 2
Hele week + week 3: 2F 
rekentoets afname 
Ma 9 januari: 
Studiedag docenten, leer-
lingen vrij

Week 3
Hele week: Bufferweek
Ma 16 januari: Revue klas 1
Di 17 januari: Ontwikkellijn-
gesprekken
Di 17 januari: 19-21 uur: Ie-
dereen slaagt klas 4 
Woe t/m vr: 
Bliksemstage klas 1

Week 4, 
23 januari:
Start periode 3

Week 48
Woe 30 november: 
herkansing SE1 & SE5 
Woe 30 november: 
14-16 uur doemiddag 
ROCMN

Week 49
Hele week: 
Read2me klas 1 
Ma 5 december:
Sinterklaasviering

Week 51
Do 22 december: 
16-19 uur kerstviering 
Vr 23 december: 
1e t/m 4e uur les, daarna 
zijn de leerlingen vrij
24 december t/m 8 januari: 
kerstvakantie
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