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Inleiding
Beste ouders, leerlingen en andere belangstellenden,

Welkom op Trajectum College; een uitdagende school in een boeiende omgeving. Een 
school waar we elkaar zien en waar iedereen gezien wordt. Bij de start van de school-
dag, als we onze leerlingen persoonlijk welkom heten. Maar ook in en buiten de lessen 
word je gezien op onze school. Zo helpen we iedere leerling op weg naar een stevige 
positie in de samenleving. 

In deze schoolgids vindt u allerlei informatie over Trajectum College. U kunt hierbij 
denken aan de lessentabel, vakantiedagen, verlofaanvragen etc. U kunt deze en an-
dere informatie ook vinden op onze website 
www.trajectum-college.nl

Goed onderwijs maken we samen met onze leerlingen en hun ouders. Daarom vinden 
wij het belangrijk om goed contact te hebben met ouders en leerlingen. We gebruiken 
hier verschillende manieren voor. Denk hierbij aan mentorgesprekken, ouderavonden 
(georganiseerd door de ouderraad), een oudernieuwsbrief, een leerlingenraad, etc. 

Ik hoop van harte dat deze schoolgids helpt om een indruk te krijgen van hoe we met 
elkaar werken op onze school. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u altijd de 
website raadplegen of contact opnemen met de mentor van uw kind.

Ik ben dit voorjaar gestart als directeur van Trajectum College.  Het voelde als een 
soort warmlopen. Ik zie uit naar mijn eerste echte schooljaar op Trajectum College. En 
hoop met velen van u komend jaar nader kennis te maken. Namens het hele team van 
het Trajectum College kijk ik uit naar een goed en plezierig schooljaar!

Maurits Depla

Directeur Trajectum College
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De school
Hoofdstuk 1

1.1.   Breed vmbo met aantrekkingskracht
Het Trajectum College is een kleinschalige openbare vmbo-school. We bieden 
vmbo-onderwijs in de volle breedte: naast de Basis Beroepsgerichte Leerweg 
(BBL) en de Kader Beroepsgerichte Leerweg (KBL) heeft het Trajectum Col-
lege ook de Theoretische Leerweg (TL-Mavo).
Trajectum College staat bekend om zijn doordachte mix van theorie en 
praktijk. Wij zijn vooral een school voor doeners. We stimuleren de leerlingen 
om een actieve houding aan te nemen door onder andere het samenwerken 
met mensen in de wijk en in de stad. Maar ook door verbindingen te leggen 
tussen verschillende culturen. Het Trajectum College is daarmee een aantrek-
kelijke school in een kleurrijke omgeving.

1.2.   Visie 
Kwaliteit maak je met elkaar. Hiermee bedoelen wij: leerlingen, medewerkers, 
docenten en anderen die aan de school verbonden zijn. Wij zijn een lerende  
organisatie en gebruiken daarbij vijf leidende principes:

Op het Trajectum College:
1.  Leren en werken we samen door te doen.
2.  Denkt en doet iedereen mee.
3.  Mogen we fouten maken en herstellen we deze vreedzaam.
4.  Zijn we eigenaar van onze ontwikkeling en resultaten.
5.  Worden we begeleid naar onze eigen top.

1.3.   Missie 
We doen er elke dag alles aan om onze leerlingen te laten groeien. Daar-
bij sturen we niet alleen op cijfers, maar ook op ontwikkeling van talent 
en sociale vaardigheden. Daarom kiezen we voor maatwerk (denk hierbij 
aan Mijn Traject en LOB). We zijn heel persoonlijk, bieden een veilige 
haven en elke leerling staat bij ons centraal. Daardoor raken ze gemoti-
veerd, krijgen ze zelfvertrouwen en worden ze eigenaar van hun ontwik-
keling. Zo zijn onze leerlingen straks in staat om een stevige plek in de 
maatschappij te verwerven.
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1.4. Organisatiestructuur
De schoolleiding bestaat uit de heer M. Depla, directeur en de 2 teamleiders: 
mevrouw P. de Man en een vacature per 1-8-2018. Onze school telt ongeveer 
550 leerlingen en ongeveer 70 medewerkers. We hebben 6 vaste onderwijs-
teams; in elk team heeft een vaste groep docenten, instructeurs en onder-
wijsassistenten die samen verantwoordelijk zijn voor de resultaten, het on-
derwijs en de begeleiding van de leerlingen in hun leergemeenschap. Iedere 
teamleider heeft 3 onderwijsteams onder zijn of haar verantwoordelijkheid.
	 •	 Teams	binnen	de	Basis	Beroepsgerichte	Leerweg	(bbl),	
  leerjaar 1 t/m 4.
  Teamleider mevrouw P. de Man, pman@trajectum-college.nl
	 •	 Teams	binnen	de	Kader	Beroepsgerichte	Leerweg	(kbl)	
  en Theoretische Leerweg (tl). Leerjaar 1 t/m/ 4. 
  Teamleider: vacature: tijdelijk: mdepla@trajectum-college.nl

1.5. Schoolbestuur 
Het Trajectum College maakt deel uit van NUOVO, stichting voor Openbaar 
Voortgezet Onderwijs in Utrecht. Alle openbare middelbare scholen in Utrecht 
vallen onder deze stichting. NUOVO regelt alle gemeenschappelijke diensten 
zoals financiën, personele zaken, facilitair beheer en ICT. 
Aan het hoofd van NUOVO staat een College van Bestuur. Voorzitter van dit 
College is de heer L. de Wit. 

  NUOVO 
  Orteliuslaan 871
  3528 BE Utrecht
  Telefoon 030 2969040
  Email: info@nuovo.eu

1.6. Communicatiemiddelen
Op het Trajectum College hebben we verschillende communicatiemiddelen die 
elkaar aanvullen.

Magister
In ons online systeem Magister ziet u de cijfers die uw zoon of dochter heeft 
gehaald. U ziet ook wanneer uw kind niet op school was (verzuim). U krijgt 
van ons een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gebruikt u om in te log-
gen. U kunt zelf uw wachtwoord wijzigen. Ook moet u hier zelf uw contact-
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gegevens te wijzigen (nieuw adres, e-mailadres, telefoonnummer etc.). Bent 
u uw inloggegevens van Magister kwijt neem dan contact op met de heer Bas 
Jansen: bjansen@trajectum-college.nl

 It’s learning
IT’s learning is onze electronische leeromgeving. In Magister kunt u de resul-
taten en het verzuim van uw kind zien, in IT’s learning kunt u als ouder zien 
welke opdrachten uw kind moet maken, hoe ver hij of zij is en welke zaken al 
ingeleverd zijn. 

 Brieven
Wij sturen regelmatig brieven. Deze brieven worden per post of via e-mail 
verstuurd. Wij communiceren steeds vaker digitaal. Het is dus belangrijk dat 
we het juiste e-mailadres van u hebben. Dit geeft u bij de start in de brug-
klas door en wijzigt u als het nodig is zelf in Magister.

 Nieuwsbrief 
Gedurende het schooljaar zal er aan het begin van elke periode een nieuws-
brief verschijnen. Daarin staan zaken die voor de volgende periode van 
belang zijn. Er staan onder andere nieuwsberichten in en leuke dingen die op 
school gebeuren. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.  

 Website 
Op onze website www.trajectum-college.nl staat praktische informatie. Er is 
bijvoorbeeld een speciale rubriek voor ouders. Daarin vindt u de agenda met 
belangrijke data, de regels over ziekte en verzuim en meer. 

Folder 
Elk jaar hebben we een folder die we gebruiken tijdens open dagen om ou-
ders en leerlingen te informeren over het onderwijs op het Trajectum College.

Schoolgids
In de schoolgids staat veel informatie die niet vaak verandert. Daarom wordt 
de gids het hele schooljaar gebruikt. De schoolgids is digitaal en deze kunt u 
downloaden op de website. 
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Vergelijkingssites 
Er zijn drie websites waarop ouders en leerlingen scholen met elkaar kunnen 
vergelijken. Dat kan helpen bij het maken van een goede keuze voor een mid-
delbare school. Het Trajectum College staat ook op deze sites. 
Het zijn: www.venstersvo.nl, www.scholenopdekaart.nl en www.devogids.nl

1.7.  Contact  
Heeft u vragen over de situatie van uw kind? Neem dan contact op met de 
mentor. Heeft u andere vragen? U kunt ons bellen, maar wel graag binnen de 
schooltijden. Mailen kan altijd.
   Trajectum College
   Vader Rijndreef 7-9
   3561 XB Utrecht
   Telefoon: 030 2646100
   Mail: info@trajectum-college.nl
   Website: www.trajectum-college.nl
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Het onderwijs
Hoofdstuk 2

2.1. Onderwijsdoelen 
De belangrijkste doelstelling van het Trajectum College:
	 •	 leerlingen	goed	begeleiden	op	weg	naar	een	stevig	plek	in	de	samen-
leving. Je diploma halen is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Wij streven 
er naar dat al onze leerlingen hun vmbo-diploma halen. Daarom staat leren 
centraal, waarbij we leerlingen stimuleren om maximaal te presteren.

We doen dat door: 
	 •	 praktijk	en	theorie	met	elkaar	verbinden,	dat	maakt	leren	makkelijker	
voor onze leerlingen; 
	 •	 aansluiten	bij	de	talenten	van	onze	leerlingen	en	hen	uitdagen	het	
beste uit zichzelf te halen. Zo stimuleren leerlingen om een actieve houding 
aan te nemen.

Op het Trajectum College gaat het om meer dan cijfers en diploma:
	 •	 we	stimuleren	de	persoonlijke	ontwikkeling	van	onze	leerlingen.	We	
helpen onze leerlingen om te ontdekken hoe ze mee kunnen doen in de 
samenleving. We leren hoe ze verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de 
eigen omgeving en vrijetijdsbesteding, en we leren ze om te gaan met con-
flicten en elkaar te helpen.
 

2.2. Maatschappelijke projecten
‘Voor ’t echie werken’ vinden we belangrijk. Levensecht onderwijs motiveert 
en maakt leerlingen enthousiast. Daarom werken we graag samen met orga-
nisaties en bedrijven in de buurt.

 Echt Overvecht
Samen met andere organisaties en instellingen werken we aan een positieve 
uitstraling van de wijk. Dat doen we onder andere door deelname aan cul-
turele en sportieve activiteiten. Onze leerlingen ontwikkelen ook praktische 
activiteiten voor mensen in de wijk, zoals:
	 •	 assisteren	bij	sportdagen	van	het	basisonderwijs.
	 •	 inpakken	van	sinterklaascadeautjes	voor	basisscholen.
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2.3. Vreedzame School 
Het Trajectum College is de eerste vreedzame vmbo-school van Nederland. 
In het basisonderwijs is de Vreedzame School heel bekend. In het voortgezet 
onderwijs nog niet. Het past bij ons, omdat we gevestigd zijn in de vreed-
zame wijk Overvecht. Veel van onze leerlingen komen ook van vreedzame 
basisscholen. Voor ons betekent het concreet: 

Themalessen 
Onze docenten hebben een opleiding gevolgd voor de Vreedzame School. Zij 
geven themalessen. Leerlingen leren bijvoorbeeld hoe ze op een goede ma-
nier met elkaar kunnen overleggen. Vreedzaam betekent ook dat de leerlin-
gen meepraten en meebeslissen op school.

Vertrouwensleerlingen
In elk leerjaar zijn 10 vertrouwensleerlingen. Zij hebben een opleiding gevolgd 
en een certificaat gehaald. Ze komen regelmatig bij elkaar. Als er conflicten 
zijn, komen zij in actie als mediator.

Iedereen denkt en doet mee: ouderraad en leerlingenraad
Trajectum College heeft een actieve ouderraad met daarin rond de 12 ouders; 
zij helpen bij activiteiten, organiseren thema-avonden voor alle ouders en 
bespreken belangrijke onderwerpen met de directie. Een van de ouders is 
tevens lid van de Medezeggenschapsraad.
De leerlingenraad komt 1 keer per maand bij elkaar onder leiding van me-
vrouw Poelmann en Said (JoU) en spreekt over allerlei zaken, zoals de school-
veiligheid maar bijvoorbeeld ook over de inrichting van de kantine.
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2.4. De leerjaren

Verschillende leerwegen
Op het Trajectum College volg je de leerweg die bij je past. De theoretische 
leerweg / mavo bijvoorbeeld (tl), de kader beroepsgerichte leerweg (kbl) of 
de basis beroepsgerichte leerweg (bbl).

Mijn traject in leerjaar 1 en 2
Bij het Trajectum College starten alle eerstejaars leerlingen met Mijn Traject. 
Dit zijn praktijkgerichte lessen die de leerling 9 uur per week volgt. Tijdens de 
Mijn Traject-uren is de leerling ‘iets aan het maken‘, waarbij hij/zij (theorie)
vakken als Nederlands, wiskunde, maatschappijleer of een ander vak nodig 
heeft om tot een goed eindproduct te komen.
In Mijn Traject is de leerling vooral zelf verantwoordelijk voor het leren: 
eerst onderzoekt hij/zij waarom de opdracht gemaakt moet worden, kijkt 
dan welke spullen hij daarvoor nodig heeft, regelt deze ook zelf en dan: aan 
de slag! Natuurlijk komt de leerling problemen tegen die hij niet verwacht 
had … en dan lossen we die op! Het liefst zelf (want dat is het leerzaamste) 
of anders met iemand die weet wat de leerling nodig heeft om het doel te 
behalen. Hierbij wordt de leerling begeleid door het team docenten van Mijn 
Traject en natuurlijk de mentor. Want samenwerken kun je niet alleen!  

Mijn traject in Leerjaar 3 en 4: dienstverlening en producten
In leerjaar 3 en 4 gaat de leerling verder met Mijn Traject, nu binnen het 
examenprofiel dienstverlening en producten (D&P). Een leerling die het 
profiel Dienstverlening en Producten volgt moet, naast de verplichte vakken, 
examen doen in 1 van de volgende vakken: Nask 1, biologie of economie. Het 
beroepsgerichte examenprogramma bestaat uit: 4 vaste modules, 3 keuzevak-
ken en de verplichte afsluiting van de module EHBO. Eind leerjaar 2 kiest de 
leerling voor een aantal keuzevakken van Technologie, Evenementen, Onder-
nemen, Vormgeving of Zorg.

Toets- en activiteitenweken
Een jaar is verdeeld in 4 periodes. Aan het eind van de periode is er een 
toetsweek voor de leerlingen van leerjaar 3 en 4. Ook is er iedere periode 
een activiteitenweek, waarin we de activiteiten zoveel mogelijk clusteren.
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Jaar 1, 2 en 3 Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Jaar 4

b k t b k t B/K t lwt b / k t

v v v v v v v v v v k1 v v v v v k3 k= aantal keuzevakken voor pakket

Nederlands 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Nederlands

Engels 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Engels

Geschiedenis 3 4 Geschiedenis (keuze jaar 3 en 4)

Wiskunde 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 Wiskunde

Rekenen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rekenen

Natuur & Techniek 2 2 2 2 2 2

NaSk1 3 3 3 4 NaSk1 (keuze jaar 3 en 4)

NaSk2 3 4 NaSk2 (keuze jaar 4)

Biologie 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 Biologie (keuze jaar 4)

Economie 1 1 1 3 3 3 4 Economie (keuze jaar 4)

Mens & Maatschappij 1 1 1 2 2 2

Maatschappijleer 2 2 2 2

Lichamelijke Oefening 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Lichamelijke Oefening

Mentor/Vreedzameschool 1 1 1 1 1 1

Mentor/Nieuwsbegrip 1 1 1 1 1 1

Mentor 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Mentor

Mijn-traject /D&P 9 9 9 9 9 9 11 11 11 4 11 11 11 11 Mijn-traject /D&P

2 Praktijk (sectorwerkstuk)

14 Stage

30 30 30 30 30 30 31 31 31 30 3 33 29 29 29 17 12

Lesuren 30 30 30 30 30 30 31 31 31 33 33 29 29 29 29 Lesuren

2.5.     Lessentabel
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2.6. Trajectgesprek
Vier keer per jaar is er een trajectgesprek. De mentor, ouders en de leerling 
gaan dan in gesprek met elkaar over de cijfers, de ontwikkeling, de vaardig-
heden, het gedrag en het portfolio. De leerling presenteert eerst zelf zijn/
haar successen en ontwikkeling. Het is belangrijk dat ouders altijd naar dit 
gesprek komen.

2.7. Taalschool
Op het Trajectum College vinden we taal belangrijk! In alle vakken wordt aan-
dacht besteed aan de Nederlandse taal. Ook in vakken als biologie, wiskunde 
en Mijn Traject is taal belangrijk.

Om te kijken welke ondersteuning leerlingen nodig hebben, worden alle 
leerlingen in de brugklas getest op onder meer begrijpend lezen en hun 
woordenschat. Elk leerjaar houden we de vorderingen bij. Mocht een leerling 
een achterstand hebben op een van deze onderdelen, dan bieden we deze 
leerling extra ondersteuning. Leerlingen die goed scoren worden extra uitge-
daagd. We werken met twee taalcoaches, die onze docenten begeleiden om 
goede taalsteun te bieden in hun lessen.

We werken nauw samen met de Bibliotheek Utrecht. In leerjaar 1 krijgen alle 
leerlingen via de bibliotheek een bibliotheekpasje, zodat ze thuis boeken kun-
nen lezen. Op school lezen de leerlingen in de les. We organiseren samen met 
de bibliotheek enkele leuke activiteiten voor onze leerlingen, waarmee we 
het lezen proberen te stimuleren.

2.8. Stages
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zoveel mogelijk ervaringen op-
doen. Daarom hebben we verschillende stages.
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Maatschappelijke stage en snuffelstages in leerjaar 1 en 2
In leerjaar 1 is er een maatschappelijke verkenning. De leerlingen doen een 
algemeen vormend project en lopen twee dagen JINC-stage. JINC is een non-
profit organisatie, die jongeren op weg helpt naar een goede start op de 
arbeidsmarkt door beroepsoriëntatie op de werkvloer.
In leerjaar 2 gaan de leerlingen naast de twee dagen JINC-stage ook stage 
lopen buiten schooltijd. Hier staat totaal 15 uur voor. Bijvoorbeeld 1 uur 
per week of elke maand een paar uur. Leerlingen mogen zelf weten wat ze 
gaan doen en waar, zolang het maar maatschappelijk verantwoord is en niet 
commercieel. Ze worden hierbij ondersteund door hun mentoren. Deze stage 
wordt afgesloten met een uitgebreid verslag en een afgetekende lijst van de 
gelopen stage uren. Ook de JINC-stages worden afgesloten met verslagen. 
Deze verslagen zijn onderdeel van het portfolio.

Stage in leerjaar 3
In leerjaar 3 lopen de leerlingen een kennismakingsstage. Ze doen ervaring 
op met de basisvaardigheden waar ze aan moeten voldoen bij hun examen. 
Leerlingen die de mavo (tl) volgen geen stage. Zij volgen elke week 4 lesuren 
beroepsoriëntatie om zich voor te bereiden op hun verdere loopbaan.

Stage in leerjaar 4 
De stage in leerjaar 4 is maatwerk. We kijken per leerling welke basisvaardig-
heden hij/zij nog moet ontwikkelen en zoeken daar een passende werkplek 
bij.

2.9. Overgang en examen doen
Op het Trajectum College hanteren wij een overgangsregeling. Deze is be-
palend voor de overgang van uw kind van het ene leerjaar naar het andere 
leerjaar. Deze regeling kunt u nalezen op onze website. In leerjaar 3 en 4 
vindt het schoolexamen (SE) plaats, dat eind leerjaar 4 wordt afgesloten met 
een Centraal Examen (CE).

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)
We bereiden leerlingen goed voor op het examen. We werken met boekjes 
waar precies in staat wat de leerling moet weten. Die werken we staps-
gewijs door. Dit boekje wordt het PTA genoemd en er is er één voor elke 
verschillende leerweg. De leerlingen krijgt het PTA uitgereikt aan het begin 
van het schooljaar. De PTA’s staan ook op onze website onder de knop Leer-
lingen. 
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Proefexamens en training
De leerlingen maken proefexamens om te oefenen. Vlak voor het eindexamen 
krijgen ze ook nog een intensieve examentraining.

Examenreglement
Wie examen doet, hoort zich aan de regels te houden. Al die regels staan in 
het examenreglement.
Er staat ook in wat er gebeurt als een leerling zich er niet aan houdt. Lees 
het reglement samen met uw kind goed door. Het staat op de website van 
NUOVO www.nuovo.eu onder de knop “Publicaties”.
De belangrijkste regels staan ook op onze eigen website in de rubriek “Leer-
lingen” onder de knop PTA/Reglement. 
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Begeleiding en
Ondersteuning

Hoofdstuk 3 

3.1. Mentoraat
Wilt u over uw zoon of dochter in gesprek met iemand van school? Neem dan 
contact op met de mentor. Hij of zij volgt de leerlingen intensief en is goed 
op de hoogte van de situatie. Het mentoraat is belangrijk bij ons op school:
	 •	 De	mentor	komt	in	leerjaar	1	op	huisbezoek.
	 •	 De	mentor	helpt	en	begeleidt	iedere	individuele	leerling	op	maat.
	 •	 Iedere	periode	voert	de	mentor	een	ontwikkelgesprek	met	
  de leerling.
	 •	 Iedere	periode	hebben	de	mentor,	ouders	en	leerling	een	
  trajectgesprek.

Mentoraat in Leerjaar 1 en 2
In leerjaar 1 en 2 is de mentor een docent, die een groot deel van de les-
sen verzorgt. Dat zijn gewone lessen en mentoruren. Tijdens de mentoruren 
worden de leerlingen extra begeleid. Ze krijgen ondersteuning in bijvoorbeeld 
taal, talentontwikkeling, aanleren van studievaardigheden en sociale vaardig-
heden. We starten in leerjaar 1 en 2 al met loopbaanoriëntatie, dat vooral in 
het teken staat van ‘opdoen van ervaringen’ en ‘het maken van keuzes’.

Mentoraat in Leerjaar 3 en 4
In leerjaar 3 en 4 worden de leerlingen door hun mentor vooral ondersteund 
op het gebied van studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie. In de mentorge-
sprekken wordt vaak gepraat over het belang van een goed netwerk en de 
keuze van de vervolgstudie en de beroepsrichting. De leerlingen worden ook 
gestimuleerd om een actieve en zelfstandige werkhouding in te nemen. 

3.2. Extra ondersteuning
Alle leerlingen worden goed begeleid door hun mentor. Daarnaast zorgen we 
in de basis voor het volgende:
	 •	 Het	tempo	en	niveau	worden	aangepast	aan	de	leerling.											
	 •	 De	leerlingen	leren	hoe	ze	moeten	plannen.
	 •	 Er	wordt	in	alle	lessen	veel	aandacht	besteed	aan	taal	en	
  rekenen.
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Om te weten welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, worden alle 
brugklassers getest op hun vaardigheden. Het gaat om technisch en begrij-
pend lezen, spelling en rekenvaardigheid. Elk leerjaar worden de vorderingen 
gemeten. Als blijkt dat leerlingen achterstanden hebben, dan worden ze 
extra begeleid door onze docenten. Als dat onvoldoende is bieden we extra 
ondersteuning in de vorm van steunlessen en huiswerkbegeleiding. Daarnaast 
kunnen onze leerlingen gebruik maken van programma’s om de woordenschat 
te vergroten (Muiswerk). Leerlingen met dyslexie of dyscalculie worden on-
dersteund en krijgen een pas waarop staat welke hulp zij moeten krijgen. In 
ons Schoolondersteuningsplan (SOP) staat welke extra steun en begeleiding 
wij nog meer bieden aan onze leerlingen.

Handelingsplan (OPP)
Voor individuele leerlingen wordt een handelingsplan opgesteld wanneer 
blijkt dat er meer ondersteuning nodig is dan wij in de basis kunnen bieden. 
Dit kan zowel betrekking hebben op leren, als op werkhouding, gedrag en 
overige belemmeringen. In overleg met leerling, ouders en school wordt het 
handelingsplan gemaakt. Daarin wordt beschreven wat er aan de hand is en 
welke ondersteuning nodig is om het goed te laten gaan op school. Het plan 
wordt door alle betrokkenen ondertekend en drie keer per jaar besproken. 
Het handelingsplan wordt opgeslagen in het leerlingendossier. 

Team interne begeleiding passend onderwijs
Op onze school heeft elk onderwijsteam een eigen intern begeleider passend 
onderwijs. Deze werkt met de mentor samen als blijkt dat er meer onder-
steuning nodig is. Het team wordt versterkt door de zorgcoördinator en de 
orthopedagoog. Daarnaast werkt de school samen met kernpartners van 
buiten de school. Dit zijn medewerkers van Leerplicht Utrecht, Jeugdgezond-
heidszorg, VO-team (buurtteam) en het Samenwerkingsverband die wekelijks 
op school aanwezig zijn. Als er zorgen zijn om een leerling waarop de school 
niet direct een antwoord heeft, wordt deze partners om advies gevraagd. 
Ouders en leerlingen worden daar altijd eerst over geïnformeerd. 
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 Samenwerkingsverband Sterk VO
Trajectum College is onderdeel van Sterk VO. Dit is een samenwerkingsver-
band van VO-scholen. Hierin geven we samen vorm aan passend onderwijs. 
Op www.sterkvo.nl staat informatie over o.a. passend onderwijs voor iedere 
leerling.

3.3. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Utrecht
In de loop van het tweede en het vierde leerjaar gaan alle leerlingen naar de 
Jeugdverpleegkundige Volksgezondheid Utrecht. U krijgt daarover tijdig een 
bericht in combinatie met een vragenlijst. U kunt het bezoek aan de jeugd-
verpleegkundige wel of niet bijwonen.  Ook als er zaken zijn als veelvuldig 
ziekmelden van een leerling, schakelen wij de jeugdverpleegkundige of 
schoolarts in.  

3.4. Pestpreventie en pestprotocol                                                                                      
Het Trajectum College tolereert pesten op school (en daarbuiten) niet; wij 
zetten ons in om dit met alle betrokkenen vreedzaam op te lossen. Blijft het 
pestgedrag toch bestaan dan kan er een schorsing volgen (intern of extern) 
of een verwijdering van school. Per situatie wordt bekeken welke consequen-
tie volgt op het pestgedrag.
Het pestprotocol van de Vreedzame School wordt gebruikt ter preventie van 
pesten op school. Dit is via onze website te downloaden.

3.5. Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Als school willen we dat leerlingen die te maken hebben met een vorm van 
geweld of mishandeling snel passende hulp krijgen zodat er een einde komt 
aan de (onveilige) situatie.
Bij een vermoeden of signalen van kindermishandeling en/of  huiselijk geweld 
volgt onze school de aanpak zoals die beschreven staat in de “Meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling in het Voortgezet Onderwijs”. Voor de 
inhoud van deze meldcode, waarin duidelijk de stappen worden vermeld die 
wij als school zetten, verwijzen wij u naar de website van Nuovo/documenten 
http://www.nuovo.eu/documenten.
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Wij 
doen 

het zo!

Afspraken en regels
Hoofdstuk 4 

4.1. Gouden regels en schoolregels
We zijn allemaal verantwoordelijk voor het naleven van de school regels. Dat 
geldt voor de leerlingen, ouders en docenten. 

Onze 5 gouden regels
Wij zijn een Vreedzame School. Daarom maken we goede afspraken met 
elkaar. Daar horen 5 regels bij:

 1. We leren met elkaar. 
 2. We luisteren naar elkaar.
 3. We gaan voorzichtig om met spullen en omgeving.
 4. We houden rekening met elkaar.
 5. We behandelen anderen zoals we zelf behandeld willen worden!
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WC

Ping
Ping

Ssssssssht

Dit zijn waarden 
en normen waar we ons 

aan houden.
In de klas, in de gang, op 
het schoolterrein, in de 

buurt van de school, in en 
bij de gymzaal en op weg 

daar naartoe.
Trajecum College 2015

Onze schoolregels 

Wat mag wel en wat mag niet? Daar zijn we duidelijk in. Daarom hebben we 
9 schoolregels. Heb je er vragen over? 
Praat erover met je mentor!
 
 1. Iedereen komt op tijd in elke les.
 2. Pauze? Dan zijn we in de aula of op het plein.
 3. Eten, snoepen en drinken? In de aula of op het plein. 
  Geen energy-drinks!
 4. Mobiele telefoons? In de aula of op het plein.
 5. Pet of jas? Alléén buiten de lesruimtes.
 6. Roken en alcohol? Verboden! 
 7. Vuurwerk, verdovende middelen en wapens? Verboden!
 8. Vechten en dreigen? Nee dus!
 9. Afwezig? Dan heb je een goed verhaal nodig!
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4.2.  De gezonde school 
We houden ons op school aan de regels van De Gezonde School. Dit betekent 
dat wij een gezond aanbod van voedsel en drank hebben. Ook de automaten 
in de aula bieden een verantwoord en evenwichtig aanbod tussen gezond en 
lekkers. Daarnaast is er een watertappunt in de aula. Elke leerling krijgt van 
de school een waterflesje om altijd vers drinkwater te kunnen drinken. We 
ontmoedigen het gebruik van energydrankjes.

4.3.  Omgangs- en integriteitscode 
Op het Trajectum College geldt de omgangs- en integriteitscode die geldt 
voor alle NUOVO-scholen. 
Daarin staat hoe wij met elkaar om willen gaan. Deze code is van toepas-
sing op alle medewerkers en iedereen die op de school werkt, ook stagiai-
res bijvoorbeeld. De code geldt ook in het contact tussen medewerkers en 
leerlingen, hun ouders en andere begeleiders van leerlingen. Voor bepaalde 
onderdelen geldt de code ook voor derden.

In de omgangs- en integriteitscode staan bijvoorbeeld de volgende onderwer-
pen:
	 •	 gelijke	behandeling	ongeacht	overtuiging.
	 •	 normen	en	waarden.
	 •	 kleding,	uiterlijke	verzorging.	
	 •	 relaties	enz.

Rond het onderwerp kleding, uiterlijke verzorging geldt het volgende:
‘Vanuit het belang van open communicatie en identificatie in het onderwijs, 
is het dragen van gezichtsbedekkende kleding op school en het bij de school 
behorende terrein, niet toegestaan.’ 
Deze regel is ook van toepassing op bezoekers van de school. In de volledige 
regeling staan bij elk onderwerp concrete voorbeelden. De code staat op de 
website www.nuovo.eu onder de knop “Publicaties”.

4.4. Veiligheid 
De veiligheid in en rondom de school is belangrijk. Daarom hebben we op Tra-
jectum College samen met de andere scholen in de wijk, het wijkbureau en 
de politie een convenant getekend. Dit convenant heeft als doel de veiligheid 
in en rondom de school te vergroten door het tijdig signaleren van strafbaar 
gedrag. In het convenant is onder andere vastgelegd dat we als school altijd 
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aangifte doen van strafbare feiten. We bevorderen in veel voorkomende ge-
vallen ook dat de leerlingen aangifte doen van strafbare feiten. Verder gelden 
de volgende regels:
	 •	 Bij	constatering	van	diefstal	wordt	de	politie	ingeschakeld.
	 •	 Wanneer	diefstal	wordt	vermoed,	mag	de	directie	tassen,	jassen			
  en kluisjes controleren.
	 •	 Leerlingen	die	schade	veroorzaken,	worden	daarvoor	
  aansprakelijk gesteld.
	 •	 Leerlingen	zijn	verantwoordelijk	voor	hun	eigen	spullen.
  Kostbaarheden daarom graag thuis laten of opbergen in het   
  schoolkluisje.
	 •	 Bij	conflicten	die	ontstaan	via	social	media	wordt	de	politie	
  ingeschakeld om verdere escalatie, onder en na schooltijd, te   
  voorkomen.
	 •	 Een	aantal	keer	per	jaar	komt	de	politie	op	school	om	de	
  kluisjes, tassen, jassen en fietsen te controleren.

4.6. Roken, alcohol en drugs
De regels luiden als volgt.

Alcohol 
	 •	 Op	schoolfeesten	en	tijdens	excursies	is	het	gebruik	van	alcohol		 	
  door leerlingen niet toegestaan. 
	 •	 Het	gebruik,	bezit	en	onder	invloed	zijn	van	alcohol	tijdens		 	
  schooltijden is verboden. 
 

Roken 
Het is verboden om te roken op het terrein van de school. In verband met 
overlast voor de buurtbewoners vragen we de leerlingen ook om in de omge-
ving van de school niet roken. 

Overige middelen (soft- en harddrugs)
Bezit en gebruik van soft- en harddrugs op school is niet toegestaan. Wij 
beschouwen lachgaspatronen ook als drugs. Bij constatering wordt de politie 
ingeschakeld. 
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Indien de regels worden overtreden, komt de school in actie. U zult als ouder 
in alle gevallen door ons worden geïnformeerd. Afhankelijk van de mate van 
overtreding kunnen leerlingen corvee krijgen, worden geweerd van school-
feesten en excursies, worden geschorst of van school verwijderd. Indien een 
leerling dealt, zal aangifte worden gedaan bij de politie. Dit is na te lezen in 
het leerlingenstatuut, dat op de website staat. 

4.6 Maatregelen bij overtreding van de regels
Binnen de school gelden allerlei normen voor leerlingen. Deze normen zijn 
vastgelegd in de schoolgids, het leerlingenstatuut en/of gedragscode(s). 
Wanneer een leerling een norm overtreedt, dan legt de school een pedago-
gische maatregel of een formele ordemaatregel op. Voorbeelden van een 
pedagogische maatregel zijn: uit de les sturen, een extra opdracht laten 
maken, een middag terug laten komen, strafwerk laten maken, het school-
plein laten vegen, of een officiële maatregel waarbij de leerling gedurende 
een dag de lessen niet mag volgen, maar wel op school aanwezig dient te 
zijn. Voorbeelden van een ordemaatregel zijn: een schriftelijke waarschuwing, 
overplaatsing naar een parallelklas, schorsing of verwijdering van school. De 
school informeert de ouder(s)/verzorger(s) over de opgelegde maatregel. 

Inname telefoon
Telefoons zijn niet toegestaan in de les. Bij de eerste inname van de telefoon 
door een docent tijdens de les, mag de leerling deze aan het eind van de 
lesdag weer ophalen bij de receptie. Indien bij een leerling als gevolg van de 
overtreding van de schoolregels 2x een telefoon is ingenomen dan blijft de 
telefoon 1 nacht in de kluis; de leerling mag de telefoon aan het eind van de 
volgende lesdag weer ophalen. Gaat de leerling vervolgens wéér in overtre-
ding dan blijft de telefoon 1 week in de kluis. Indien het hierna nog een keer 
voorvalt, dan gaat de telefoon weer 1 week in de kluis en worden de ouders 
met leerling op school uitgenodigd voor een gesprek met de teamleider. Wij 
gaan ervanuit dat u als ouders deze noodzakelijke pedagogische maatregel 
steunt.
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Schorsing 
Een schorsing wordt voor maximaal één schoolweek opgelegd. In die periode 
heeft de leerling geen toegang tot de gebouwen en terreinen van de school. 
De school treft maatregelen zodat de voortgang van het leerproces van de 
geschorste leerling gewaarborgd wordt. De school informeert de ouder(s)/
verzorger(s) telefonisch en schriftelijk over de (aanleiding van de) schorsing 
en nodigt hen en de leerling uit voor een gesprek op school. In dat gesprek 
wordt het incident besproken, oplossingsmogelijkheden verkend en afspraken 
gemaakt op basis waarvan de leerling weer kan deelnemen aan de reguliere 
onderwijsactiviteiten. Indien men het niet eens is met de opgelegde schor-
sing, kan binnen zes weken schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het 
College van Bestuur. 

Verwijdering 
Bij herhaaldelijke overtreding van de regels/normen of in het geval van zeer 
ernstige situaties kan de school een verwijderingsprocedure starten. In af-
wachting van het vinden van een andere school wordt de leerling geschorst. 
De leerling mag dan niet in de gebouwen en op de terreinen van de school 
aanwezig zijn. De school informeert de ouder(s)/verzorger(s) telefonisch en 
schriftelijk over de (aanleiding van de) voorgenomen verwijdering en schor-
sing en nodigt hen en de leerling uit voor een gesprek op school. In dat ge-
sprek wordt de aanleiding van de voorgenomen verwijdering en de opgelegde 
schorsing besproken en ook de maatregelen waarmee de voortgang van 
het leerproces van de leerling wordt gewaarborgd. Zodra een andere school 
bereid is gevonden de leerling toe te laten, neemt de school het besluit tot 
definitieve verwijdering. Indien men het niet eens is met de definitieve ver-
wijdering, kan binnen zes weken schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het 
College van Bestuur.

4.7. Beschadiging en vermissing
De school is niet verantwoordelijk voor het vergoeden van de kosten als 
gevolg van beschadiging of vermissing van zaken die een leerling mee naar 
school neemt. Daarom adviseren wij het volgende:
	 •	 Geen	kostbare	zaken	mee	naar	school	nemen.
	 •	 Waardevolle	voorwerpen	in	de	kluis	bewaren.
	 •	 De	fiets	goed	op	slot	zetten.
	 •	 Zorgvuldig	omgaan	met	de	eigen	spullen	en	die	van	anderen.
	 •	 Gevonden	voorwerpen	altijd	bij	de	conciërgebalie	inleveren.
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4.8. Wettelijke aansprakelijkheid 
U bent als ouder of verzorger aansprakelijk voor de schade die uw kind even-
tueel toebrengt aan medeleerlingen, het schoolgebouw, de inventaris of de 
apparatuur. De schade valt meestal onder de wettelijke aansprakelijkheids-
verzekering. Mocht dat niet het geval zijn, dan draagt u als ouder de kosten 
van de aangerichte schade. 

4.9. Collectieve aansprakelijkheids- en reisverzekering 
Voor alle activiteiten die in schoolverband worden georganiseerd heeft 
Trajectum College een collectieve aansprakelijkheids- en reisverzekering afge-
sloten voor de leerlingen en de medewerkers. De dekking begint een uur voor 
aanvang van de school en eindigt een uur na het verlaten van de school of de 
tijd die de leerling redelijkerwijs nodig heeft om thuis te komen. Het betreft 
een aanvullende verzekering. Dit betekent dat altijd eerst de verzekering van 
u als ouder/verzorger zal worden aangesproken. 

4.10. AVG
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde 
privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt 
niet meer.  Wij zullen als school nu al zoveel mogelijk handelen volgens deze 
verordening en zullen de komende twee jaar onze processen volledig AVG-
proof maken.

Op school worden elk jaar foto’s gemaakt die gebruikt kunnen worden voor 
diverse publicaties zoals de schoolgids, de website en de schoolkrant.  Ook 
maken we promotiemateriaal om nieuwe leerlingen te werven. Dan vragen 
we aan een aantal leerlingen of ze gefotografeerd of gefilmd willen worden. 
In zo’n situatie zullen we toestemming aan u als ouder vragen om de foto of 
video te mogen gebruiken. 
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Praktische zaken
Hoofdstuk 5  

5.1. Lestijden en pauzes
De school begint elke dag om 8.30 uur. Op dinsdag zijn de lessen om 13.00 
uur afgelopen en op de overige dagen uiterlijk om 15.05 uur. In de boven-
bouw wordt er bij hoge uitzondering lesgegeven tot 15.55 uur.

Lestijden
1e uur 8.30  -  09.20 
2e uur 9.20  -  10.10 
3e uur  10.10  -  11.00 
4e uur  11.20  -  12.10
5e uur  12.10  -   13.00 (op dinsdag is het 5e uur het laatste uur)
6e uur  13.25  -  14.15
7e uur  14.15  -  15.05
8e uur  15.05  -  15.55 

Pauzes
De ochtendpauze duurt 20 minuten: 11.00 uur – 11.20 uur
De lunchpauze duurt 25 minuten:  13.00 uur – 13.25 uur
Op dinsdag is er geen lunchpauze omdat de lessen om 13.00 uur zijn 
afgelopen.

5.2. Schoolvakanties 2018-2019
Het schooljaar start op woensdag 29 augustus 2018.

Herfstvakantie:   20 oktober 2018 – 28 oktober 2018  
Kerstvakantie:   22 december 2018 – 6 januari 2019 
Voorjaarsvakantie:  23 februari 2019 – 3 maart 2019 
Pasen:     22 april 2019  
Meivakantie:   20 april  2019 – 5 mei 2019 
Koningsdag   27 april 
Hemelvaart:   30 mei 2019 
Pinksteren:   10 juni 2019 
Zomervakantie:    20 juli 2019 – 1 september 2019 
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5.3. Ziekte, te laat komen en verzuim
Alle leerlingen horen op school te zijn onder schooltijd. We hebben regels om 
ervoor te zorgen dat iedereen zich daaraan houdt. 

Te laat komen 
Komt uw kind te laat op school? Dan meldt uw zoon of dochter zich de 
volgende schooldag om 8.00 uur. Als de leerling zich gemeld heeft wordt het 
verzuim geregistreerd als afgehandeld. (Let wel! Leerplicht blijft de registra-
tie zien als ongeoorloofd verzuim.) Leerplicht houdt in overleg met mentoren 
en zorgbegeleiders rekening met goed gedrag. 
Ouders moeten vóóraf naar school bellen als hun kind naar tandarts of dok-
ter gaat. De leerling meldt zich bij binnenkomst op school bij de receptie die 
de aankomst in Magister noteert. Leerling neemt afsprakenkaart mee naar 
school om die te laten zien aan receptie.

Ziekte 
Is uw kind ziek? Bel ons ELKE DAG tussen 8.00 uur en 8.45 uur op nummer 
030-2646100. Is uw kind niet op school en heeft u niet gebeld? Dan contro-
leert de receptie in de loop van het 1e uur welke leerlingen er nog afwezig 
zijn en belt de ouders. De volgende keer dat u niet gebeld heeft bij ziekte 
wordt het verzuim op ongeoorloofd gezet.

Wordt uw kind ziek onder schooltijd? Dan bellen wij u op, zodat u weet dat 
hij of zij ziek naar huis komt. Als de school bedenkingen heeft over de reden 
van ziekte is de afspraak de leerling door te verwijzen naar de GG&GD. 

Ongeoorloofd verzuim 
Is uw kind zonder geldige reden afwezig? Dan wordt er gespijbeld. We noe-
men dat ongeoorloofd verzuim. Wij controleren zeer strak op ongeoorloofd 
verzuim. Bij te veel verzuim is de school verplicht om leerplicht te informeren. 
Aan het einde van de schooldag zet de mentor het openstaande verzuim van 
die dag op ongeoorloofd. De mentor zal contact opnemen met de ouders.
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Maatregelen
De mentor houdt zicht op het te laat komen en ongeoorloofd verzuim, in 
samenwerking met de intern begeleider en de verzuimcoördinator. Er wordt 
contact opgenomen met leerling en ouders hierover. Eventuele verdere acties 
worden door Leerplicht ondernomen. Er wordt dan gekeken naar zowel ziek-
teverzuim, ongeoorloofd verzuim als te laat komen.

5.4. Verlof 
Vakantiedagen en vrije dagen zijn vastgesteld. Wij moeten ons daaraan 
houden. Er kan bij uitzondering sprake zijn van verlof om dringende reden of 
van bijzonder verlof. In beide situaties moet u een verlofformulier invullen, 
bewijsstukken toevoegen en vooraf toestemming hebben gekregen van de 
teamleider.
Wanneer er sprake is van luxe verzuim (zonder toestemming van de teamlei-
der op vakantie of een dagje weg) wordt, in overleg met de verantwoorde-
lijke teamleider, door de verzuimcoördinator hiervan direct melding gedaan bij 
leerplicht.

Verlof om een dringende reden
Kunt u vanwege uw beroep niet binnen de schoolvakanties met vakantie? 
Dan kunt u een verzoek indienen om uw kind maximaal 10 dagen (2 weken) 
extra vrij te laten krijgen. U moet wel bewijzen dat het echt niet anders 
kan. U mag zo’n verzoek 1 keer per schooljaar indienen. Uw verzoek wordt 
afgewezen als het gaat om de eerste twee weken na de zomervakantie. Wilt 
u meer dan 10 dagen extra vrij? Dan beslist de leerplichtambtenaar.

Bijzonder verlof
In twee situaties kan er sprake zijn van bijzonder verlof:
	 •	 vrije	dag	vanwege	bijzondere	omstandigheden,	zoals	een	
  begrafenis of een bruiloft. U bent dan verplicht een kopie
  van de kaart te laten zien.
	 •	 vrije	dag	vanwege	plichten	die	voortvloeien	uit	geloofs-	of	
  levensovertuigingen, zoals het Suikerfeest.
U moet dat bijzondere verlof aanvragen bij de teamleider.

Uitgebreid protocol Leerlingen Verzuim zie: www.trajectum-college.nl
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5.5. Schoolpas, kluisje en kantine
Alle nieuwe leerlingen krijgen in het begin van de brugklas een schoolpas. 
Deze schoolpas is nodig voor het openen van de kluisjes en voor het printen.

Schoolpas
Om de printfunctie te kunnen gebruiken, moet de schoolpas opgeladen zijn. 
Trajectum College zorgt voor een basisprinttegoed, als dit op is moet de leer-
ling zelf het printtegoed opwaarderen. Hiervoor zijn vouchers te koop bij de 
kantine.
De volgende regels zijn op de schoolpas van toepassing: 
	 •	 De	school	schaft	voor	elke	leerling	de	eerste	schoolpas	aan.
	 •	 De	leerling	is	zelf	verantwoordelijk	voor	het	zorgvuldig	bewaren		 	
  van de schoolpas. De vervangingskosten van de schoolpas bij   
  vermissing of diefstal bedragen € 7,50.
	 •	 De	vervangingskosten	als	gevolg	van	verlies	van	de	pas	zijn	voor			
  rekening van de leerling/ouders.

Kluisjes
De school biedt elke leerling de mogelijkheid om een kluisje te huren. Het 
kluisje is bedoeld om waardevolle spullen zoals een jas, mobiele telefoon 
of geld in te bewaren. Voor het gebruik van een kluis vraagt de school een 
huurbedrag.

Kantine
Tussen 9.30 en 14 uur is de kantine van de school geopend. We houden ons 
op school aan de regels van De Gezonde School. Dit betekent dat wij een 
gezond aanbod van voedsel en drank hebben. Ook de automaten in de aula 
bieden een verantwoord en evenwichtig aanbod tussen gezond en lekkers. Er 
kan met contant geld of een bankpas betaald worden.
Daarnaast is er een watertappunt in de aula. Elke leerling krijgt van de 
school een waterflesje om altijd vers drinkwater te kunnen drinken.
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5.6. Klachtenregeling
Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (me-
dewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in onderling overleg 
binnen de school opgelost. Soms is een meningsverschil van dien aard, of 
blijkt een kwestie niet (goed) oplosbaar binnen de school, dat iemand een 
klacht wil indienen bij het bestuur of bij de landelijke klachtencommissie 
onderwijs (LKC). Die mogelijkheid is er. De klachtenregeling is er voor leer-
lingen, medewerkers en ouders en is gericht op meldingen over (nagelaten) 
maatregelen, beslissingen en (ongewenst) gedrag. 
De klachtenregeling van NUOVO-scholengroep is te vinden op de website van 
de stichting (www.nuovo.eu). In het kader van de klachtenregeling heeft elke 
school een contactpersoon en is er een externe vertrouwenspersoon voor 
alle scholen van de stichting. Een volledige taakomschrijving van beiden is als 
bijlage opgenomen in de klachtenregeling. 
Op hoofdlijnen:
Elke NUOVO-school heeft een schoolcontactpersoon die de leerling, mede-
werker of ouder kan wijzen op de mogelijkheden die de klachtenregeling 
biedt. Op Trajectum College is dat Mevr. L. Janssen.
De externe vertrouwenspersoon van de stichting biedt desgewenst onder-
steuning bij een melding of klacht en kan de leerling, medewerker of ouder 
begeleiden bij het komen tot een oplossing. De externe vertrouwenspersoon 
heet Jacqueline Pulles. Zij is onder kantooruren bereikbaar op de vertrou-
wenslijn: 088-1440200. Daarnaast is het mogelijk om via de website van 
NUOVO contact op te nemen met de organisatie van waaruit zij werkzaam is.
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Activiteiten
Hoofdstuk 6 

6.1. Culturele activiteiten 
We brengen de leerlingen in contact met cultuur. Daarom organiseren we 
onder andere uitstapjes naar het theater en werken we nauw samen met 
verschillende culturele instellingen in en om Utrecht. 

6.2. Extra’s voor de leerlingen
Bij feestdagen zoals Sinterklaas en Kerst organiseren we leuke activiteiten. 
Tijdens de Ramadan houden we een Iftar.

6.3. Brugklaskamp
In leerjaar 1 gaan de leerlingen 3 dagen met brugklaskamp. Dat is in april. De 
leerlingen leren hoe ze goed met elkaar om kunnen gaan. Ze zijn ook bezig 
met leren, maar anders dan op school. Natuurlijk is het ook gewoon leuk met 
z’n allen.
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Meedoen
Hoofdstuk 7  

7.1. Medezeggenschap 
Het Trajectum College heeft een medezeggenschapsraad, de MR. In deze raad 
zitten ouders, leerlingen en personeel. Zij praten met de leiding van de school 
over bijvoorbeeld de formatie, het schoolgeld, de kwaliteit van het onder-
wijs en de planning van extra vakantiedagen. De school is volgens de wet 
verplicht om over deze onderwerpen te overleggen met de MR. Soms heeft 
de MR daarbij ook instemmingsrecht. Voor het schooljaar 2018-2019 is er in 
de MR plaats voor 8 leden: 2 ouders, 2 leerlingen en 4 teamleden. 

Medezeggenschapsraad NUOVO
Het Trajectum College is aangesloten bij NUOVO. Deze scholenstichting heeft 
ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarin zit-
ten vertegenwoordigers van alle NUOVO-scholen die bij NUOVO horen. De 
GMR overlegt over arbeidsvoorwaarden bijvoorbeeld, het taakbeleid en het 
bestuurs-formatieplan. Ook het Trajectum College is vertegenwoordigd in  de 
GMR.

7.2.  Leerlingen doen mee
Op school moet er van alles, maar leerlingen mogen ook kiezen. Bijvoorbeeld 
wat ze willen doen om het schoolleven leuker, gezelliger en vreedzamer te 
maken. De leerlingen bespreken met hun mentor wat ze graag doen.

Zorgtaken in leerjaar 1 en 2
Andere leerlingen helpen bijvoorbeeld, verantwoordelijk zijn voor het klas-
senboek, de verjaardagen bijhouden, plantjes water geven of een klassenac-
tiviteit organiseren. 

Meedoen in leerjaar 3 en 4
Meehelpen bij een excursie of schoolfeest, iets doen voor de Vreedzame 
School of meedoen aan het jongerenteam. Er kunnen ook rollen worden ge-
kozen tijdens het vergaderen; voorzitter zijn bijvoorbeeld of de tijd bewaken. 

Leerlingenraad
Op het Trajectum College hebben we een leerlingenraad. Ze overleggen 1x per 
maand met elkaar. Er wordt gepraat over de keuzes van de school bijvoor-
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beeld. De gedragsregels, buitenschoolse activiteiten of de Vreedzame School. 
Een paar keer per jaar is er een overleg met de schoolleiding. 

Vertrouwensleerlingen
In onze Vreedzame School hebben we vertrouwensleerlingen nodig, in elk 
leerjaar 10. Zij komen regelmatig bij elkaar voor overleg. Als er een conflict 
is, komen ze in actie als mediator. Wie meedoet krijgt eerst een opleiding en 
haalt een certificaat.

7.3.  Ouders doen mee
Trajectum College heeft een ouderraad met ongeveer 10-12 ouders uit de ver-
schillende leerjaren van de school. De ouderraad organiseert ouderavonden, 
maar is ook aanspreekpunt voor ouders. De ouderraad komt ongeveer 8 keer 
per jaar bij elkaar op de dinsdagavond. Zij bepreekt dan, samen met de direc-
tie van de school, onderwerpen die belangrijk zijn voor ouders en school. Dit 
kunnen zaken zijn als: veiligheid om de school, inhoud van thema-avonden, 
de inzet van ouders bij schoolactiviteiten (bijv. begeleiden van klassen naar 
JINC-stages). Tevens is de ouderraad aanwezig tijdens de open dag/avond; zij 
gaan met nieuwe ouders in gesprek over de school.
De ouderraad van Trajectum College is bereikbaar 
op: ouderraad@trajectum-college.nl 

Praat met uw kind over school 
Het helpt als de ouders de schooldag elke dag met hun kind bespreken. Hoe 
is het gegaan? Heb je nog huiswerk? Wanneer ga je dat maken? Hoe gaat 
het met je cijfers? Met positieve belangstelling motiveert u uw kind. En door 
regelmatig te vragen hoe het gaat ontdekt u sneller als er iets misschien niet 
helemaal goed gaat. Dat kunt u dan met de mentor  bespreken. 
Ook is het belangrijk dat ouders regelmatig met hun kind praten over later. 
Wat voor werk is geschikt jou, wat zou een goede vervolgopleiding kunnen 
zijn?  
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Kosten
Hoofdstuk 8  

8.1. Boeken en lesmateriaal
Op het Trajectum College gebruiken de leerlingen schoolboeken. De school-
boeken zijn gratis. Er moet wel een borg worden betaald van € 75,-. Die 
wordt terugbetaald als de boeken weer zijn ingeleverd. De boeken kunnen 
worden besteld bij Iddink. Wij informeren alle ouders op tijd over de aan-
schaf van schoolboeken voor het nieuwe schooljaar. 

Vanaf leerjaar 2018-2019 schaffen alle eerstejaars leerlingen een eigen laptop 
aan, die gedurende 4 schooljaren gebruikt zal worden op school en thuis. 
Trajectum College geeft hiervoor een aantrekkelijke stimuleringsbijdrage. 
Ouders van de eerstejaars leerlingen zijn hierover geïnformeerd. 
Met vragen hierover kunnen zij terecht bij onze digi-coach Daan Weerheim, 
dweerheim@trajectum-college.nl

8.2. Schoolkosten 
Voor bepaalde schoolkosten vragen we een vrijwillige ouderbijdrage. We 
overleggen daarover met de medezeggenschapsraad. We leggen ook verant-
woording af over de besteding van het geld. 

Kosten voor alle leerlingen
	 •	 Schoolactiviteiten			 	 	 €	45,00	 	 	
	 •	 Huur	kluisje	 	 	 	 	 €	10,00

Extra kosten voor leerlingen in de onderbouw
	 •	 Brugklaskamp	leerjaar	1	 	 	 €	75,00
	 •	 Kosten	leerlingenpas	 	 	 €	10,00

Extra kosten voor leerlingen in de onderbouw
	 •	 Uitstapje	leerjaar	2	 	 	 €	35,00

Extra kosten voor de leerlingen in de bovenbouw
	 •	 Walibi	leerjaar	3	 	 	 	 €	35,00

Extra kosten de leerlingen in de bovenbouw
	 •	 Leerjaar	4	reis	naar	Londen	 	 	 €		220,00
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8.3. Beleid rond sponsoring 
Wat betreft sponsoring valt het Trajectum College onder de regeling van 
NUOVO:
 Artikel 1:  Inzake het sponsoringsbeleid houden de scholen van NUOVO  
 zich aan het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs  
 en sponsoring’.
 Artikel 2 : De scholen van NUOVO accepteren geen sponsoring: elke bij- 
 drage waar een al dan niet vrijwillige verplichting tegenover staat,   
 wordt geweigerd.
 Artikel 3 : De scholen van NUOVO mogen donaties accepteren.

Definitie sponsoring
‘Een geldelijke en/of materiële bijdrage, niet gebaseerd op de onderwijswet-
geving, niet zijnde de ouder/leerlingenbijdragen, niet zijnde subsidies van 
charitatieve instellingen of de overheid, indien het bevoegd gezag daarbij, 
al dan niet uit eigen beweging, in welke vorm dan ook verplichtingen op zich 
neemt waarmee leerlingen in schoolverband¹ worden geconfronteerd’. 

(¹ Bijvoorbeeld binnen de schooltijden, het overblijven daaronder begrepen 
of naschoolse activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school 
worden georganiseerd).
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Kwaliteit
Hoofdstuk 9 

9.1. Kwaliteitszorg
Op het Trajectum College zijn we pas tevreden als elke leerling een diploma 
haalt. Daar doen wij ons best voor. Daarom bewaken we de kwaliteit van ons 
onderwijs, toetsen we deze en verbeteren we waar nodig. 

Kwaliteit bewaken
	 •	 We	houden	de	resultaten	van	de	leerlingen	in	de	gaten	m.b.v.	de			
  Cito VAS-toetsen en de cijferresultaten.
	 •	 De	teamleider	bezoekt	de	lessen	regelmatig.	
	 •		 Leerkrachten	binnen	de	school	gaan	bij	elkaar	op	bezoek	tijdens			
  de lessen om van elkaar te leren. 
	 •	 De	leraren	leren	van	elkaar	door	samen	lessen	te	ontwikkelen	en		
  uit te voeren met Lesson Study.

Samenwerken 
	 •	 Hogeschool	Utrecht:	studenten	komen	bij	ons	het	vak	leren	en	wij		
  leren weer van hen.
	 •	 Vreedzame	School:	wij	werken	op	een	praktische	manier	met		 	
  anderen samen om vorm te geven aan vreedzaam 
  onderwijs, dit doen we o.a. met Stichting JoU.
	 •	 Wij	werken	intensief	samen	met	het	MBO	en	het	bedrijfsleven	om		
  ervoor te zorgen dat onze vmbo-leerlingen op een goede manier   
  voorbereid worden op de volgende stap in hun loopbaan.

9.2. Schoolinspectie
De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. 
Er verschijnen regelmatig rapporten over onze school. U kunt ze inzien op 
de website van de onderwijsinspectie. Kijk op www.onderwijsinspectie.nl 
Vul daar de naam in van de school (Trajectum College) en de plaatsnaam 
(Utrecht). De schoolinspecteur voor onze school is dhr. Coenen. Het adres 
van de onderwijsinspectie is Postbus 2730, 3500 GS Utrecht.
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9.3.  Tevredenheidsonderzoeken 
We doen om de twee jaar drie tevredenheidsonderzoeken:
	 •	 Leerlingentevredenheid	
	 •	 Oudertevredenheid
	 •	 Medewerkerstevredenheid	
De resultaten worden besproken met de medezeggenschapsraad. De uit-
komst gebruiken we voor de verbetering van ons onderwijs. Het is belangrijk 
voor de school dat u de enquête voor ouders invult.
 

9.4. Examenresultaten - 2017-2018
        Aantal  Aantal Percentage
        leerlingen geslaagden geslaagden
 
Basis Beroepsgerichte Leerweg (BBL) 96   87 91%
Kader Beroepsgerichte Leerweg (KBL) 72   66 92%
Theoretische Leerweg (TL-Mavo)  16   14 88%
 
Totaal       184   167 91%

9.5.  Uitstroom naar het MBO 
Op het Trajectum College zijn de meeste eindexamens dit jaar goed afgerond. 
Uiteindelijk hebben 167 leerlingen hun diploma gehaald. Dit jaar hebben alle 
leerlingen gekozen om naar het MBO te gaan. In andere jaren gaan er vanuit 
de TL ook altijd een aantal leerlingen naar de HAVO.
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Aanmelden
Hoofdstuk 10 

10.1. Welke leerlingen voelen zich thuis 
  op het Trajectum College?

Onze leerlingen zijn doeners, jongeren die met hun talent aan de slag willen 
en die gemotiveerd zijn om hun vmbo-diploma te halen. Ze leren bij ons veel 
vaardigheden en doen praktische kennis op. Wij staan klaar om hen daarbij 
te ondersteunen. Nieuwe leerlingen zijn van harte welkom!

10.2. vmbo-scholenmarkt en open dag/avond
In november staan wij op de vmbo-scholenmarkt in Utrecht. Ouders en leer-
lingen kunnen dan met al hun vragen bij ons terecht. In januari organiseren 
wij onze open avond en open dag . U kunt op die dagen kennismaken met 
onze docenten en krijgt een rondleiding door het schoolgebouw. Wij beant-
woorden uw vragen en geven u een indruk van het onderwijs op het Trajec-
tum College. Uw zoon of dochter kan ook meedoen aan de open lesmiddag 
die we omstreeks februari organiseren. Kijk in het najaar op onze website 
voor de data en de tijden. 

10.3. Aanmelden voor de brugklas 
Als u uw kind wilt aanmelden voor de brugklas dan maakt de basisschool dat 
samen met u in orde. 

10.4. Aanmelden voor leerjaar 2, 3 of 4  
Zit uw zoon of dochter al op een andere middelbare school in Utrecht?  De 
school waar uw zoon of dochter nu op zit moet uw kind dan bij ons aanmel-
den. Neem in dat geval contact op met de mentor van uw kind. 
Wij nemen eerst contact op met de school. Vervolgens kijken we met ons 
team zorgvuldig naar uw aanvraag. Daarna volgt eventueel een kennisma-
kingsgesprek en wordt de aanmelding in orde gemaakt. 

Wilt u uw kind aanmelden omdat u naar Utrecht verhuist? U kunt uw kind 
aanmelden middels het aanmeldformulier. Vervolgens wordt contact met u 
opgenomen voor een kennismakingsgesprek. Het aanmeldformulier vindt 
u op www.trajectum-college.nl. Kijk in de rubriek Trajectum en klik op het 
onderdeel: Aanmelden.
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