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Bij Trajectum College leer  
je door te onderzoeken 
en te doen. De wereld  
van morgen maak je zelf.

OPEN AVOND 
Vrijdag 17 januari 2020 
18:00 - 20:00 uur

OPEN DAG  
Zaterdag 18 januari 2020 
11:00 - 13:00 uur

De toekomst? 
Die maak jij!



Welkom op het Trajectum College! 
Hier stimuleren en helpen we onze kinderen hun plek te vinden 
in de wereld van morgen. Met al onze docenten en leerlingen 
vormen wij de openbare school voor vmbo en havo in Overvecht. 
Je kunt bij ons vmbo-onderwijs volgen, en nu ook havo! 

• basisberoepsgerichte leerweg (bbl) 

• kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) 

• theoretische leerweg (tl) 

• havo (nieuw!)

Leer meer. Kom verder.

Op het Trajectum College leren we onze 
leerlingen de vaardigheden die ze nodig 
hebben om hun eigen toekomst te maken. 
We helpen ze niet alleen om de beste cijfers 
te halen, maar ook om hun eigen talenten te 
ontdekken en te onderzoeken. Om zo het 
beste uit zichzelf te halen.

Dat doen we samen. We leren met elkaar 
in en om de school, zo komen we verder. 
Samen met mensen in de wijk en in de stad 
leggen we verbindingen tussen verschillende 
culturen en ambities. Zo helpen we onze 
leerlingen om vol zelfvertrouwen een plek te 
vinden in de wereld van vandaag en die van 
morgen vorm te geven. 

Wij zijn

De eerste Vreedzame vmbo-school
van Nederland. Fouten maken 
mag, samen herstellen we die en 
creëren we een veilige en fi jne 
sfeer op school. Met behulp van 
onze vertrouwensleerlingen en de 
jongerenwerkers van JoU. 

Wij bieden

Thema onderwijs in de vorm 
van Mijn Traject. 9 uur per week 
leren onze leerlingen de kennis, 
vaardigheden en werkhouding 
die nodig zijn in allerlei soorten 
werk. Denk aan samenwerken, 
communiceren en problemen 
oplossen in de praktijk. 

Voor meer info 
scan de QR code, 
of ga op de website: 
trajectum-college.nl 
naar pagina groep 7-8.
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