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Voorwoord 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

 

Morgen is het 24 december 2021, de dag waarop de kerstvakantie gaat beginnen. 

Daarmee sluiten we een jaar af waarvan we nooit gedacht hadden het ooit mee te zullen maken. 

Toch hebben we het beleefd, met alle consequenties voor iedereen zonder enige uitzondering, 

een wereldwijde pandemie. 

Ook binnen onze school hebben we de gevolgen van corona ondervonden en gemerkt dat de rek 

eruit dreigde te gaan. Toch hebben wij de deuren niet hoeven sluiten vanwege een groot aantal 

besmettingen en daarmee zijn we er beter doorheen gekomen dan verschillende collega scholen. 

Dank voor alle begrip op de momenten dat we weer eens in moesten grijpen op het rooster en 

hopelijk kunnen we vanaf 10 januari allemaal weer naar school en het schooljaar gezamenlijk tot 

een goed einde brengen. Op 3 januari volgt er een persconferentie waarin duidelijk wordt 

gemaakt of het onderwijs vanaf 10 januari haar deuren weer mag openen of dat we ons onderwijs 

digitaal moeten aanbieden. Hierover volgt communicatie z.s.m. na de persconferentie. 

 

Gelukkig zijn wij op Trajectum College niet alleen bezig met corona… Er vinden leuke activiteiten 

plaats vanuit verschillende thema’s en vakken. Bijvoorbeeld tijdens de activiteitenweek, waarbij 

leerlingen een dagje naar het Openlucht Museum zijn geweest, een middagje naar het stadhuis of 

sportactiviteiten waarin we kennis hebben gemaakt met verschillende sporten en topsporters en 

bij het vak MTR- Vocal Statement etc. Het is van belang om ons onderwijs programma zoveel 

mogelijk niet te laten beïnvloeden door de pandemie.  

 
Thema’s waar wij binnen de klassen de laatste weken veel aandacht aan hebben besteed zijn 

diversiteit en inclusie. Iedereen (elke leerling/medewerker/etc.) moet zich van harte welkom 

voelen op Trajectum College. Vanuit dit thema hebben wij op 10 december stilgestaan bij de 

Paarse Vrijdag. Ook wij hebben de regenboogvlag laten wapperen om te laten weten vanuit welke 

principes wij onze bijdrage leveren aan de samenleving, in ons geval vanuit onderwijs. 

Graag trek ik onze maatschappelijke opdracht in het kader van burgerschap breder dan sec de 

boodschap van Paarse Vrijdag. De regenboog telt immers buiten de kleur paars nog vele kleuren 

en schakeringen daarvan.  

Dagelijks verzorgen wij openbaar onderwijs voor onze doelgroep die vrijwel volledig een migratie 

achtergrond kent. In de stad Utrecht zijn veel meer dan honderd nationaliteiten 

vertegenwoordigd en dat zorgt voor een bijzondere cocktail van gedrag, invloeden, 

overtuigingen, religies, wereldbeelden en meningen. Aan ons, het onderwijs, de opdracht om een 

stevige bijdrage te leveren aan het begeleiden van jongeren richting sociale en evenwichtige 

deelnemers aan de samenleving, in Utrecht, in Nederland of waar dan ook op de wereld.  

 

Tot slot een kleine anekdote (en misschien wel een mooie kerstgedachte): 

 
Groepje leerlingen in de pauze: 

“Juf ben u hier de directeur? Waarom hangt er vandaag een regenboogvlag op school?” 

“Jongens, deze hangt er vandaag omdat wij samen stil staan bij diversiteit- inclusie.” 

“Juf wat betekent dat?”                                                                                                                    

“Wat vind jij ervan als je gediscrimineerd wordt?” 

“Niet goed! “ 

“Hoe denk je dat een ander zich dan voelt?” 

“Ook niet goed. Je hebt gelijk juf, iedereen moet zich prettig en veilig voelen. We zijn allemaal op 

dezelfde manier geschapen en als je iets anders bent behoren wij dat te respecteren………” 
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Iedereen een fijne kerstvakantie toegewenst en graag gezond weer terug op 10 januari 2022, 

fysiek of digitaal. 

 

Namens het team van het Trajectum College,  

 

Naima Rahmouni 

directeur a.i.  

 

Corona – de afgelopen week 

Het onderwijs wordt binnen het Trajectum College sinds maandag 20 december jl. opnieuw in een 

andere vorm gegeven. Ondanks de vervelende situatie hebben wij met het team van Trajectum 

College snel weten te schakelen naar een programma zoals deze afgelopen week is aangeboden. 

De afgelopen tijd heeft de situatie rondom corona voor veel onrust gezorgd wat zich uiteraard 

ook vertaald naar onze leerlingen. Lesuitval i.v.m. met afwezigheid van docenten, klassen in 

quarantaine, dit vraagt van ons allen flexibiliteit, geduld, en moed. Toch mogen we niet 

ontevreden zijn.  

 

Corona - de komende weken 

We kijken allemaal uit naar een moment van ontspanning. Geniet daarom maximaal van de 

vakantie. Net als in vorige vakanties herhalen we daarbij de oproep om hoog risico gebieden te 

mijden. Momenteel is bijvoorbeeld zuidelijk Afrika een probleemregio, vanwege de omikron-

variant. Als er toch vakantie wordt gevierd in een risicogebied, meld dat dan vooraf bij de 

schoolleiding. Vermeld daarbij naam, klas en geplande datum van terugkomst. 

 

Na een vakantie in risicogebied gaat uw gezin in quarantaine en mag uw zoon/dochter niet op 

school komen. Houd daar dringend rekening mee bij het boeken van uw vakantie. 

 

Het onderwijs na de kerstvakantie – start van 2022 

We hebben drie scenario’s voorbereid voor het onderwijs vanaf 10 januari: 

▪ Scenario 1: fysiek onderwijs: we geven onderwijs volgens het huidige rooster. 

▪ Scenario 2: Online onderwijs voor leerjaar 1 en 2 en voor leerjaar 3 alleen de AVO-vakken. 

Alle beroepsgerichte vakken vinden fysiek plaats. Wij hebben het rooster voor de derde 

jaars hiervoor aangepast i.v.m. reistijd. De vierde jaars (examenleerlingen) volgen het 

onderwijs volgens huidige rooster.  

▪ Scenario 3: Hybride vormen met een combinatie van fysieke- en online lessen met 

bijvoorbeeld halve klassen en onderling op 1,5 meter afstand.  

 

Online lessen 

Zoals hierboven beschreven is er een reële kans dat we na de kerstvakantie onze lessen online 

moeten aanbieden aan onze leerlingen. Hieronder vindt u de regels voor het meedoen aan een 

online les. Aan deze regels moeten de leerlingen zich houden. Belangrijk is dat de leerlingen 

tijdens de les hun camera AAN hebben. Zo kan de docent goed zien hoe de leerlingen meedoen 

aan de les. Graag uw aandacht hiervoor. 
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Mondkapjes 

Sinds eind november zijn de mondkapjes weer verplicht in het voortgezet onderwijs. Leerlingen 

nemen zelf een mondkapje mee naar school en dragen dit ook. Mondkapje vergeten? Dat kan 

een keer gebeuren. De leerlingen die het vergeten zijn, kunnen een mondkapje krijgen op school. 

Alle leerlingen moeten dus een mondkapje op als ze door de school lopen. Zittend in de klas mag 

het mondkapje af. We vinden het belangrijk dat iedereen in de school een mondkapje draagt. Zo 

gaan we de verspreiding van het virus tegen. 

 

Centrale eindexamens  

Afgelopen weken zijn er weer veel veranderingen geweest op het gebied van onderwijs en 

examens. Dit jaar zullen er i.v.m. Corona weer versoepelingen zijn rondom het examen. De 

volgende versoepelingen zijn tot nu toe bij ons bekend.  

Het CSPE (D&P praktijkvak) zal alleen voor de onderdelen multimediale producten (mmpm) en 

organiseren van een activiteit (oaog) worden afgenomen. De onderdelen product maken (prmv) 

en presenteren, promoten en verkopen (ppv) zullen worden afgerond met een schoolexamen. 

Deze schoolexamens vinden gedurende het schooljaar plaats.  

Naast deze versoepeling krijgen leerlingen die dit nodig hebben een extra herkansing voor hun 

eindexamen. In plaats van een herexamen kunnen zij dus twee examens herkansen.   

Leerlingen die bij ons op school in de richting GL/TL hun examen gaan afronden krijgen de 

mogelijkheid tot spreiding van hun examen over twee tijdvakken. De mentor zal hierover met de 

leerlingen in gesprek gaan.   
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Wijziging inloggen magister 

Met ingang van 22 december 2021 wijzigt de manier van inloggen in Magister voor al onze 

leerlingen om het inloggen in onze systemen makkelijker te maken. Het resultaat is dat de leerling 

met één gebruikersnaam (school e-mailadres) en wachtwoord toegang kan krijgen tot onze meest 

gebruikte applicaties: 

  

• Magister(.Me) 

• It’s Learning 

• Office 365 

• Zermelo 

• Kennisnet Entree (bijv. Noordhoff, ThiemeMeulenhoff en Woots).  

  

Op dit moment logt de leerling in Magister in met enkel een leerlingnummer. Vanaf 22 december 

2021 is dit gewijzigd in het volledige school e-mailadres.  

 
 

Naar de bibliotheek met leerjaar 1 

In november zijn we met alle leerlingen van klas 1 

naar de Bibliotheek in Overvecht geweest. Leerlingen 

hebben daar meer geleerd over hoe je nou goed een 

boek uit kan zoeken. Leerlingen die thuis veel lezen, 

worden steeds beter in begrijpend lezen en krijgen 

een uitgebreidere woordenschat. Hoe meer een kind 

leest, hoe beter het met hem of haar gaat op school! 

Wist u dat alle jongeren onder de 18 jaar gratis lid 

kunnen worden van de bibliotheek? Ze kunnen hier 

dan gratis leesboeken en informatieve boeken lenen 

voor een periode van 3 weken. U kunt gewoon met 

uw kind naar de bibliotheek en daar helpen ze u dan 

heel graag verder. 

 

Ook tijdens de lockdown is de bibliotheek gewoon open! 

 

Vocal Statements 

Afgelopen periode hebben alle leerlingen uit de 1e klas weer hard gewerkt tijdens de lessen van 

Vocal Statements. Ze hebben gewerkt aan het schrijven van een Statement, iets wat voor hen heel 

belangrijk is, bijvoorbeeld over het geloof, over discriminatie, over armoede en nog veel meer 

onderwerpen. Samen hebben ze gekozen voor een vorm waarin ze dit wilde presenteren. Helaas 

kon de presentatie in het Stadhuis, door de verscherpte maatregelen, niet doorgaan. Maar gelukkig 

hadden onze collega’s van Vocal Statements geregeld dat we naar Het Muziekhuis mochten. Daar 

hebben op 14 december alle klassen hun eigen voorstelling gegeven. Het was echt heel 

indrukwekkend, alle klassen hebben het fantastisch gedaan. Als uw kind hier nog niet over verteld 

heeft, vraag er dan nog even naar. 
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Online voorlichtingsavond leerjaar 4 

Op 18 januari 2022 om 18.30 uur gaat er een online 

voorlichtingsavond plaatvinden voor ouders en leerlingen 

van jaar 4. Tijdens deze avond gaat de mentor jullie 

informeren over de zaken die momenteel belangrijk zijn 

zoals de toetsweken, de extra herkansingen, de eisen van 

het aankomend eindexamen en andere belangrijke zaken. 

Daarnaast zal een groot deel van de avond informatie 

volgen over de overstap naar mbo en sluiten hiervoor 3 

mbo scholen aan die graag uitleg geven en waar u ook 

vragen kunt stellen. In de eerste week na de kerstvakantie 

ontvangt u nog een uitnodiging per mail voor deze avond. 

Graag dat u alvast de datum in uw agenda zet.   

 
Sollicitatieproject 

Veel leerlingen in klas 3 en 4 hebben een bijbaantje, zodat 

ze wat extra geld kunnen verdienen. Vaak hoeven ze dan 

alleen maar een formulier in te vullen, een kort 

kennismakingsgesprek te voeren en dan zijn ze 

aangenomen. Maar over een aantal jaar zal er meer van 

hen verwacht worden als ze de baan van hun dromen willen 

vinden. De komende weken zullen we bij Nederlands in klas 

3 daarom veel aandacht besteden aan solliciteren. Uw 

zoon/dochter zal een C.V. gaan maken en ook leren hoe je 

een goede sollicitatiebrief moet schrijven. We sluiten dit 

sollicitatieproject of met een training. Deze training wordt 

georganiseerd door JINC. Zij nodigen allemaal mensen uit  

het bedrijfsleven uit en zij zullen onze leerlingen voorbereiden op het voeren van een echt 

sollicitatiegesprek.  

 

We doen dit project al een aantal jaar met veel plezier, ook onze leerlingen gaan hier enthousiast 

mee aan de slag. We zien echt dat het onze leerlingen helpt bij het vinden van een goede baan! 

 
Activiteiten van Stichting JoU: 

De jongerenwerkers van St. JoU zijn dagelijks aanwezig op Trajectum College. Ze zijn er voor onze 

leerlingen, helpen hen bij de vragen die ze hebben en bij dingen die ze lastig vinden. Ook helpen 

ze de leerlingen om problemen vreedzaam op te lossen. 

 

Ook in de kerstvakantie organiseert St. JoU leuke activiteiten in de wijk. Hieronder een overzicht 

van de sportactiviteiten die deze vakantie worden aangeboden. We hopen dat veel van onze 

leerlingen de activiteiten gaan bezoeken! 
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Datum Tijd Activiteit en 

leeftijd 

Locatie Jongerenwerker(s) 

Maandag 27 december 14:00 – 17:00 uur Voetbaltoernooi 

12+ 

Ankaradreef 

(voetbalkooi) 

Mohamed, Ilias en 

rolmodellen van Noord 

 14:00 – 18:00 uur Bus inzet met 

sport en spel 

activiteiten 10+ 

Apollo- Grote trek 

en Japuradreef 

Ilhame, Abdeslam en 

Anouar 

Dinsdag 28 december 14:00 – 15:30 uur Voetballen 12+ SVO de Dreef Mohamed, Ilias en 

Mehmet 

 18:00 – 19:00 uur Kickboksen ism 

Laarej Gym 12-17 

jaar 

buurthuis de 

Boog 

Mohamed 

Woensdag 29 

december 

14:00 – 15:30 uur Voetballen 12+ SVO de Dreef Mohamed, Ilias en 

Abdeslam 

Maandag 3 januari 14:00 – 16:00 uur Voetballen 12+ SVO de Dreef Ilias, Abdel en Anouar 

 15:00 – 17:00 uur Voetbaltoernooi Ankaradreef 

(voetbalkooi) 

Charly en rolmodellen 

Noord 

 14:00 – 18:00 uur Bus inzet met 

sport en spel 

activiteiten 10+ 

Apollo- Grote trek 

en Japuradreef 

Abdeslam, Anouar en 

Danique 

Dinsdag 4 januari 14:00 – 16:00 uur Voetballen 12+ SVO de Dreef Ilias, Abdel en Mehmet 

Woensdag 5 januari 14:00 – 16:00 uur Voetballen 12+ SVO de Dreef Ilias en Hamid 

 15:00 – 17:30 uur Sport en spel 

activiteiten 10+ 

De 

Klop/Japuradreef 

Said en Danique 

Zaterdag 8 januari 14:00 – 16:00 uur Voetballen 10+ Japuradreef Said 

 16:00 – 17:30 uur Kickboksen ism 

Bourdif Gym 15+ 

buurthuis Prosific Hamid en Morad 

Zondag 9 januari 14:00 – 15:30 uur Voetballen 14+ SVO de Dreef Ilias, Abdel en Morad 
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Planning 2022 – periode 2 en 3 

Week 2 10 januari – Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

 

Week 3 18 januari – Jaarlaagbijeenkomst leerjaar 4 

Week 4  Toetsweek 

Week 5 1 februari – Jaarlaagbijeenkomst leerjaar 3 

31 januari – Extra herkansingen leerjaar 4 

2 februari – Extra herkansingen leerjaar 4 

Week 6 Start periode 3 

Week 7 15 februari – Trajectgesprekken periode 2 

16 februari – Herkansingen 

17 februari – Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

Week 8 Geen bijzonderheden 

Week 9  Vakantie 

Week 10  Cito 2 

Week 11 Geen bijzonderheden 

Week 12 Geen bijzonderheden 

Week 13 Geen bijzonderheden 

Week 14 Toetsweek 

Week 15 12 april – Jaarlaagbijeenkomst leerjaar 2 

   

Toetsweek  

Periode 2 24 januari – 28 januari  

Periode 3 4 april – 7 april 

Periode 4 13 juni – 16 juni 

 

Activiteitenweek  

Periode 2 31 januari – 4 februari 

Periode 3 11 april – 15 april 

Periode 4 20 juni – 24 juni 

27 juni – 1 juli 

  

Vakanties 2021-2022  

Kerstvakantie  25 december 2021 – 9 januari 2022  

Studiedag 10 januari 2022 – alle leerlingen vrij 

Studiedag 17 februari 2022 – alle leerlingen vrij 

Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 – 6 maart 2022 

2e paasdag 18 april 2022 

Meivakantie  23 april 2022 – 8 mei 2022 

Hemelvaart  26 mei en 27 mei 2022 

Extra vrije dag 14 mei 2022 

2e Pinksterdag   6 juni 2022 – alle leerlingen vrij  

Zomervakantie  9 juli 2022 - 21 augustus 2022 

 


