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Week 16
Woensdag t/m vrijdag: 
Champs on stage
Maandag 17 april: 
vrij, tweede paasdag
Dinsdag 18 april: 
rapportvergaderingen 3 
(hele dag/ l.l. vrij)
Woensdag 19 april: 
leerlingenraad 9
Vrijdag 21 april: 
Walibi klas 4

Week 17 & 18
Meivakantie 

Op het Trajectum College: 
mogen we fouten maken en 
herstellen we deze vreedzaam

Op het Trajectum College hebben wij vijf leidende principes:

•	leren	en	werken	we	samen	door	te	doen
•	denkt	en	doet	iedereen	mee
•	mogen	we	fouten	maken	en	herstellen	we	deze	vreedzaam
•	zijn	we	eigenaar	van	onze	ontwikkeling	en	resultaten
•	worden	we	begeleid	richting	onze	eigen	top

Niet iedereen weet het, maar van fouten maken leer je heel veel. Een fout ma-
ken	is	natuurlijk	niet	leuk,	maar	gelukkig	gebeurt	dat	niet	zo	vaak.	We	vinden	
het	wel	belangrijk	om	daar	met	elkaar	over	te	praten,	zodat	 iedereen	er	van	
kan leren. Dat is ook de reden dat je op Trajectum College fouten mag maken. 
Daarna	proberen	we	ze	vreedzaam	te	herstellen.	

Ik	heb	eens	nagevraagd	bij	een	aantal	leerlingen	of	zij		iets	merken	van	boven-
staand principe. Hieronder twee verhalen van leerlingen:
•		 Ik	heb	in	een	tussenuur	een	kliko	in	het	water	gegooid	omdat	we	met	een	
groepje	naar	de	AH	gingen	en	ik	vond	dat	de	anderen	te	langzaam	liepen.	Op	de	
terugweg kwamen we de eigenaar tegen. Die werd heel boos. We hebben de 
kliko	uit	het	water	gehaald.	Hanae	van	JOU	zag	dit	en	dacht	dat	wij	het	allemaal	
gedaan hadden. In een gesprek heb ik toegegeven dat ik het gedaan had en dat 
de anderen alleen hadden geholpen om de kliko weer uit het water te halen. Ik 
heb met Hanae afgesproken een kaart te halen voor de buurtbewoner. Samen 
hebben we de kaart geschreven. Hanae heeft hem aan de buurtbewoner gege-
ven.	Hij	heeft	later	aan	Hanae	nog	een	bericht	gestuurd	dat	ze	het	thuis	een	
hele leuke oplossing van het probleem vonden. Hij wil nu graag op school ook 
iets komen doen.
•		 We	moesten	nablijven	bij	een	docent	omdat	iemand	een	etui	verstopt	had.	
Iedereen moest ervoor boeten, terwijl niet iedereen ermee te maken had. Toen 
gingen we met een groepje rustig met de docent praten. Het is gelukt om ge-
woon te praten en dit op te lossen. De straf voor de hele klas is opgeheven.
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Week 19
Start centraal examen (klas 
4)
Maandag t/m vrijdag: 
Dichtkunst (klas 3)
Dinsdag 9 mei: 
13.30 - 21.00 rapportuitrei-
king 3
Vrijdag 12 mei: 
13.30 - 16.30  CE Neder-
lands TL (klas 4)

Week 20
Hele week: 
Cito volg (klas 3)
Dinsdag 16 mei: 
13.30 - 15.30 CE Engels TL 
(klas 4)
Woensdag 17 mei: 
herkansing SE3 (klas 3), 
13.30 -15.30 CE wiskunde TL 
(klas 4)
Donderdag 18 mei: 
13.30 -15.30 CE economie TL 
(klas 4)
Vrijdag 19 mei: 
13.30 -15.30 CE nask1 TL 
(klas 4)

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

Het lukt niet altijd om dingen te voorkomen. Daarom is belangrijk dat we met 
elkaar weten, hoe we iets willen oplossen. Natuurlijk kunnen sommige dingen 
echt	niet,	maar	bovenstaande	verhalen	 zijn	een	goed	voorbeeld	van	ons	 lei-
dende principe.
Ik wens iedereen een goede meivakantie toe en vergeet niet op tijd uw kliko 
weer binnen te halen.

Groet, 
Kees Jan Vreeker 
Directeur 

 

Klappen voor Bart
Op	dinsdag	21	maart	was	de	voorstelling	Klappen	voor	Bart	voor	het	derde	ach-
tereenvolgende	jaar	te	zien	op	Trajectum.	In	het	kader	van	CKV	woonden	alle	
derdejaars	leerlingen	de	voorstelling	bij.	Bart	Melief	vertelt	in	zijn	theatersolo	
Klappen	voor	Bart	met	harde	humor	een	grotendeels	autobiografisch	verhaal	
over	 een	 jongen	met	 een	 hazenlip	 die	 door	 cyberpesten	 tot	waanzin	wordt	
gedreven. Veel mentoren hadden in voorbereidende lessen al aandacht besteed 
aan	de	voorstelling.	De	thema’s	anders	zijn,	(cyber)pesten	en	voor	elkaar	op-
komen waren erg herkenbaar voor het publiek. De dubbele lading van de titel 
Klappen	voor	Bart	kwam	stevig	aan	bij	de	leerlingen,	en	het	applaus	was	naar	
verhouding.  We hopen Bart dan ook volgend jaar weer te mogen begroeten op 
TJC. 

NLdoet!
Donderdag	 10	 en	 vrijdag	 11	 april	 heeft	 het	 Oranje	
Fonds weer de grootste vrijwilligersactie van Neder-
land georganiseerd:  NLdoet! 
NLdoet	zet	vrijwillige	inzet	in	de	spotlights	en	stimu-
leert iedereen om een dag(deel) de handen uit de 
mouwen te steken.
Klas	3C	heeft	voor	Nieuwsbegrip	de	tekst	over	‘Han-
den uit de mouwen bij NLdoet’ van week 11 met elkaar 
gelezen.	Naar	aanleiding	van	de	tekst	ontstond	een	
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Week 21
Maandag 22 mei: 
13.30 -15.30 CE biologie TL 
(klas 4)
Dinsdag 23 mei: 
Cito volg inhalen (klas 3), 
leerlingenraad
Woensdag 24 mei: 
Cito volg inhalen (klas 3), 
18.00 - 22.00 Gala (klas 4) 
Donderdag 25 mei en vrij-
dag 26 mei: 
vrij ivm hemelvaart

Week 22
Hele week: 
2F rekentoets 3e afname 
(3e en 4e klas)
Maandag 29 mei: 
16.00 - 17.00 expositie 
dichtkunst (klas 3)

mooi gesprek tussen de leerlingen. Zij kwamen 
met	het	idee	om	zelf	ook	in	actie	te	komen	en	
een	bezoekje	te	brengen	aan	het	verzorgings-
tehuis	 Careyn	 Rosendael	 in	 Overvecht.	 Er	 is	
contact	 opgenomen	 met	 het	 zorghuis	 en	 die	
gaven aan een dergelijk burgerinitiatief erg te 
waarderen. In twee groepen is de klas daarna 
op pad gegaan met grote fruitmanden, toetjes 
en	zelfgeschreven	kaartjes	voor	de	bewoners	van	zorgcentrum	Careyn	Rosen-
dael.	 De	 leerlingen	 hebben	 zich	 over	 de	 bewoners	 verdeeld,	 zijn	 gesprekjes	
aangegaan, hebben fruit gesneden en kaarten uitgedeeld. Hier en daar werd 
heimelijk een traantje weggepinkt door de leerlingen bij het aanhoren van de 

eenzame	verhalen	van	de	bewoners.	Een	van	
de bewoners vond de persoonlijke aandacht 
zo	fijn	dat	hij	de	gelegenheid	te	baat	heeft	ge-
nomen	en	 twee	 leerlingen	 zijn	 zelfgemaakte	
schilderijen	heeft	laten	zien.	
In het evaluatiegesprek met de klas gaven de 
leerlingen	aan	dat	ze	nu	begrijpen	hoe	belang-
rijk	 vrijwilligerswerk	 is	 en	welke	 rol	 zij	 daar	
zelf	in	kunnen	spelen.	Een	aantal	heeft	aan-

gegeven	vaker	een	bezoekje	te	brengen	aan	een	verzorgingstehuis	en	Adelisa	
gaf	aan	dat	ze	nu	zeker	weet	dat	ze	in	de	zorg	wil	werken.	‘Want	dat	is	hart-
stikke leuk’!

Afval scheiden op het Trajectum 
College: Schoon belonen
Binnen het Trajectum College besteden wij aandacht aan het scheiden van af-
val.	In	alle	openbare	gebouwen	en	ruimtes	zie	je	tegenwoordig	bakken	om	het	
afval	te	scheiden.	Alleen	op	scholen	ontbreken	deze	gek	genoeg	nog	steeds.	Wij	
vinden	het	belangrijk	om	binnen	onze	school	aandacht	te	besteden	aan	afval-
scheiding en de leerlingen hierin op te voeden!
Na	de	voorjaarsvakantie	zijn	we	in	alle	eerste	klassen	begonnen	met	de	actie	
Schoon	belonen.	Deze	actie	is	geïnitieerd	door	de	gemeente.	
Voor	de	eerste	klassers	is	binnen	het	Trajectum	College	een	competitie	opgezet.	
Er	 zijn	 speciale	 containers	 door	 de	 gemeente	 geleverd	 voor	 plastic,	 pak-	 en	
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Week 23
Maandag 5 juni: 
vrij, tweede pinksterdag
Dinsdag 6 juni: 
leerlingen vrij
Vrijdag 9 juni: 
21.30 Iftar

Week 24
Bufferweek (klas 3)
Dinsdag 13 juni: 
ontwikkellijngesprekken 
(klas 1 t/m 3), 18.00 -21.00 
ROCMN	open	avond
Woensdag 14 juni: 
leerlingenraad, normering 
bekend	vmbo	CE,	definitie-
ve normering CSPE (klas 4)

E: info@trajectum-college.nl, Web: www.trajectum-college.nl

blikafval. Elke eerste klas heeft haar eigen container. De leerlingen proberen 
zoveel	mogelijk	plastic,	blik	en	pakafval	in	te	zamelen	en	worden	hier	ook	voor	
beloond.  Per volle container verdient de klas € 2,50!
Aan het eind van dit schooljaar gaan we kijken welke klas het meeste afval 
heeft	weten	te	scheiden	en	deze	klas	krijgt	dan	nog	eens	€125,00	als	hoofdprijs.	
De	klassen	hebben	vooraf	een	doel	gekozen	waarvoor	zij	sparen	en	dat	kunnen	
ze	met	het	geld	waar	maken.

Le Maitre Fou
Elke maandag wordt er een diner gekookt en geserveerd in het schoolrestaurant 
(Le	Maitre	Fou)	door	de	horeca-leerlingen	van	Trajectum	College.	U	kunt	zich	
hiervoor	 aanmelden	 via	www.maitrefou.nl	 Kosten:	 €	 7,50	 exclusief	 drankjes.	
Het diner begint om 17.00 uur en duurt tot maximaal 19 uur.

Houd onze website in de gaten voor meer informatie en leuk nieuws!


