WELKOM OP
HET TRAJECTUM
COLLEGE
Ontdek wie
je bent

Welkom op dé school voor vmbo en havo (op
maat) in Overvecht: het Trajectum College. Een
ambitieuze school waar we oog hebben voor
waar je goed in bent én minder goed in bent.
Dankzij onze bescheiden omvang en bijzondere
aanpak hebben we veel aandacht voor jouw talent
en bieden we je veel extra kansen. Met andere
woorden: hier word je gezien!

Je vraagt je vast af hoe dat er in de
praktijk uitziet. Dat vertellen we je graag.
Het begint wat ons betreft bij jouw
kwaliteiten. Jij staat centraal en dat zie
je terug in ons lesprogramma. Dus, kun
je een vak op een hoger niveau volgen,
dan bieden we daar alle ruimte voor.
Bijvoorbeeld met ons Havo Op Maatprogramma.
We leren vooral door te doen. Met
onze lesprogramma’s kun jij je wegwijs
maken en ontdekken wat je leuk vindt.
Samen met je mentor maak je kennis met
verschillende beroepen én met de kennis
en vaardigheden die je daarvoor nodig
hebt. Soms zijn dat zelfs vakken waar je
nog nooit van hebt gehoord.

Op het Trajectum College leer je niet
alleen toffe dingen, maar ook meer over
jezelf. Je ontdekt wat je later allemaal
kunt doen. Wat past bij jou en waar
word je blij van? Samen met jou bepalen
we stap voor stap jouw traject naar de
toekomst. Digitale innovaties, robots en
andere nieuwe technieken, je kunt het
hier allemaal ontdekken.
Dus: leer nu meer en kom straks
verder. Logisch, toch?

“WE LEREN
VOORAL DOOR
TE DOEN.”

WAT KUN JE
VERWACHTEN OP
HET TRAJECTUM?
Jij staat centraal

Dankzij onze bescheiden omvang, is
er altijd aandacht voor wat je nodig
hebt. Dat betekent onder meer dat je
individuele begeleiding krijgt en dat
we een deel van het lesprogramma
afstemmen op jouw kwaliteiten. Ben je
bijvoorbeeld heel goed in een bepaald
vak? Dan bieden we je de kans om dat
vak op een hoger niveau te volgen. Met
andere woorden: jij staat centraal in ons
lesprogramma.

Leren door te doen

Bij ons leer je door te doen. We vinden
het belangrijk dat je gaat ontdekken
wat je leuk vindt. Je doet en maakt van
alles en gaat erover in gesprek met je
leraar. Fouten maken mag natuurlijk,
dat moedigen we zelfs aan - zolang je
er maar van leert!

Scan de qr-code voor
de digitale open dagen.

Ontdekken

Op het Trajectum verbinden we praktijk
en theorie met elkaar. Er valt bij ons
dan ook een heleboel te ontdekken.
Hoe je ervoor zorgt dat je stevig in je
schoenen staat, bijvoorbeeld. We vinden
het namelijk belangrijk dat je je plek
in de samenleving vindt en dat begint
bij erachter komen wat je leuk vindt.
Daarvoor moet je op een fijne manier
kunnen leren. En daar helpen we je bij,
want je gaat samen met je mentor op
zoek naar wat bij je past. Dat houdt je
tenslotte gemotiveerd en zorgt ervoor
dat je jezelf van je beste kant kunt
laten zien.
En hoe belangrijk een diploma ook is om
goed mee te kunnen in de maatschappij:
het draait bij ons om veel meer dan
alleen cijfers. We willen ook dat je je
persoonlijk ontwikkelt, bijvoorbeeld door
erachter te komen hoe je omgaat met
vervelende situaties en hoe je anderen
kunt helpen.

Vreedzame School

Het Trajectum College is de eerste
Vreedzame vmbo-school van Nederland.
Een concept dat bekend is op de
basisschool, maar nog niet zozeer in
het voortgezet onderwijs. Het leert
je gezamenlijk besluiten te nemen en
lastige situaties op te lossen. Bovendien
draagt de Vreedzame School eraan
bij dat we openstaan voor onderlinge
verschillen en zorgt het ervoor dat je
met beide benen in de maatschappij
komt te staan. De leerlingen, alle
werknemers én de ouders vormen
samen de Vreedzame School.
Onze docenten zijn gespecialiseerd in
het lesgeven op een Vreedzame School;
zij hebben er een opleiding voor gevolgd
en weten hoe het werkt. Ze geven
bijvoorbeeld themalessen, waarin je leert
om beter met elkaar te overleggen.

Daarnaast zitten er in elk leerjaar tien
vertrouwensleerlingen, die hiervoor
een opleiding gevolgd hebben en een
certificaat hebben gehaald. Zij komen
regelmatig bij elkaar en treden op in het
geval van een conflict.
Het principe van een Vreedzame School
houdt ook in dat iedereen meebeslist:
van ouders/verzorgers tot leerlingen.
Niet voor niets hebben we een actieve
ouder- en leerlingenraad, die regelmatig
bijeenkomt en helpt bij het organiseren
van bijvoorbeeld thema-avonden voor
ouders of met andere leerlingen in
gesprek gaat over het eten in de kantine.
Meer informatie over de
Vreedzame School vind je
op www.devreedzame.school.

Extra begeleiding

Om er zeker van te zijn dat iedereen
gezien wordt, hebben we ook wat
‘hulp’ ingeschakeld. Vijf dagen per
week is er op het Trajectum een
aantal jongerenwerkers van Stichting
Jongerenwerk Utrecht (JoU) aanwezig.
Zij helpen jou met bepaalde kwesties
die horen bij je persoonlijke ontwikkeling
en praten met je over de dingen waar
je mee zit of tegenaan loopt. Soms
gaat dit een-op-een met jou en soms
gebeurt dit in het bijzijn van je mentor.
De jongerenwerkers van JoU zijn een
belangrijke partner binnen de Vreedzame
School en bovendien actief in de wijk en
buiten schooltijd.

Pesten is niet cool

Het principe van de Vreedzame School
wordt ook toegepast op ons pest
protocol. Pesten wordt - vanzelfsprekend
- nooit getolereerd op het Trajectum.
Gebeurt het toch, dan lossen we het
pestprobleem met alle betrokkenen
op een vreedzame manier op. Want:
pesten is niet cool. We hanteren daarom
ook een vijfsporenaanpak, die inhoudt
dat iedereen die betrokken is bij het
pestprobleem op een bepaalde manier
begeleiding krijgt - inclusief de pester.
Zo proberen we op het Trajectum pesten
tegen te gaan.

“IEDERE LEERLING
WORDT GEZIEN.”

“ZOWEL HET TEMPO ALS HET
NIVEAU WORDEN OP IEDERE
LEERLING AANGEPAST”

LEREN OP HET
TRAJECTUM
De brugperiode

Op het Trajectum hebben we een brede
brugperiode, omdat we het belangrijk
vinden dat je de tijd krijgt om te laten zien
wie en hoe je bent. Veel leerlingen hebben
tenslotte tijd nodig om tot bloei te komen,
zéker bij zo’n bijzondere en grote overstap
als die van de basisschool naar het
middelbare onderwijs. We bieden dan ook
vmbo-onderwijs in de volle breedte: bbl,
kbl en tl. Na klas twee bepalen we welk
niveau het beste bij je past. Doordat we
het moment uitstellen waarop deze keuze
gemaakt wordt, is er meer ruimte om te
groeien naar het niveau dat het beste bij
je past.

Havo op Maat-programma

Het is ook mogelijk om door te
stromen naar de havo. Blink je uit in
bepaalde vakken, maar voel je je verder
comfortabel bij het volgen van je lessen
op tl-niveau? Dan kun je deze vakken
volgen op havoniveau dankzij ons Havo
op Maat-programma. Een programma
dat - net als het vmbo-lesprogramma gericht is op leren door te doen.

“BLINK JE UIT IN EEN
VAK? DAN KUN JE
HET OP HAVONIVEAU
VOLGEN!”

Mijn Traject

Iedereen die op het Trajectum College
begint, doet dat met Mijn Traject (MTR).
De naam zegt het al: een lesprogramma
(in de onderbouw) dat ervoor zorgt dat
je erachter komt hoe jouw tijd op onze
school eruit ziet. Soms weet je nog niet
welk niveau precies bij je past, terwijl
jouw klasgenoten misschien nog erachter
proberen te komen waar hun interesses
liggen. Met de praktijkgerichte lessen
van MTR ga je op zoek naar het
antwoord op dit soort vragen. In deze
uren ‘maak’ je iets dat betrekking heeft
op vakken als Nederlands, wiskunde of
maatschappijleer en onderzoek je zelf op
welke manier je tot het juiste ‘antwoord’
kan komen. Het vraagt om de nodige
zelfstandigheid, maar als je er niet
uitkomt, staan de MTR-docenten en je
mentor natuurlijk voor je klaar.

Dienstverlening en Producten (D&P)
Zit je eenmaal in het derde leerjaar?
Dan stap je over op D&P, dat staat
voor Dienstverlening & Producten: het
examenprofiel. Dit is een breed profiel,
met extra keuzemogelijkheden, zodat je
je talent kunt laten groeien.
Dit bestaat uit twee tot vier vaste
profielmodules en twee tot vier
keuzevakken. Naast de profielvakken,
volg je verplicht de vakken Nederlands,
Engels en wiskunde. Daarnaast kies je
één keuzevak, waarbij je - afhankelijk
van je niveau - de keuze hebt uit NaSk
1 (natuur- en scheikunde), biologie,
economie of geschiedenis.
Wil je meer weten over Mijn Traject
en/of D&P? Download deze PDF met
extra informatie op onze website of
vraag ernaar tijdens een van onze
kennismakingsmomenten, zoals de
open dagen.

DUS...
› Op het Trajectum word
je gezien
› Veel aandacht voor
jouw talent
› Ontdek digitale
innovaties en technieken
› Vreedzame school
› Leer nu meer en
kom straks verder

Scan de qr-code voor
de digitale open dagen.

OP HET TRAJECTUM
LEER JE MEER!
Vergeet je niet op tijd aan te melden
Dat doe je via je huidige basisschool: zij regelen alle
aanmeldingen van de groep achters die naar het
middelbare onderwijs gaan. Wij kijken in elk geval
alvast uit naar je komst.
Ontdek wie je bent op het Trajectum College.
Tot snel!

Contact

Vader Rijndreef 7-9, Utrecht
www.trajectum-college.nl
info@trajectum-college.nl
030 - 26 46 100

Voor vragen

Teamleider Trajectum College
Frank Alkemade
falkemade@trajectum-college.nl
030 - 26 46 100

