FAQ: De meest gestelde vragen over het Trajectum College
Wat is het Trajectum College voor school?
Wij zijn een openbare vmbo-school die alle leerwegen in het vmbo aanbiedt en vanaf
schooljaar 20/21 ook havo. We zijn een kleine school waar je gezien wordt. Dat betekent dat
iedereen welkom is bij ons. Je kan bij ons vier niveaus volgen: bbl, kbl, tl en havo op maat. Bij
ons krijg je theorie- en praktijklessen. Wij zijn vooral een school voor doeners. We helpen
jou om actief aan de slag te gaan: leren door samen te onderzoeken en te doen. Maar ook
door kennis te maken met verschillende culturen.
Over de havo op Trajectum College
Dit schooljaar zijn we op Trajectum College gestart met HAVO-onderwijs op maat. We kijken
per leerling welke vakken je op HAVO-niveau aankan. Die vakken volg je dan vanaf het
eerste leerjaar op HAVO-niveau. Zo dagen we leerlingen uit om het maximale uit zichzelf te
halen. En begeleiden we leerlingen met potentie via een maatwerkroute naar een HAVOdiploma. Dit is vooral interessant voor leerlingen met een advies op TL- of TL/HAVO-niveau
Komt er een aparte havo-klas?
Nee, we gaan werken met een gemengde tl/havo-brugklas. Die brugklas duurt twee jaar.
Wanneer wordt beoordeeld of een leerling de havo aankan?
Gedurende de twee jaar zijn er verschillende beoordelingsmomenten waar op de niveau’s
van de leerlingen bepaald worden. Na de brugklas wordt bepaald of je doorgaat voor havo
of tl. Het kan ook zijn dat je voor een tl-diploma gaat, maar enkele vakken op havo-niveau
afsluit.
Welke boeken gaan de leerlingen gebruiken?
De leerlingen maken gebruik van tl boeken en havo boeken door elkaar heen. We zullen in
de gemengde brugklas steeds zoeken naar de verdieping in de lesstof.
Met hoeveel leerlingen gaan starten we?
In schooljaar 20/21 zijn we met een volle brugklas gestart. We starten ook dit jaar weer met
een gemengde brugklas.
Zijn de docenten bevoegd?
Ja, onze docenten zijn bevoegd. In de onderbouw hebben leerkrachten tweedegraads
bevoegdheid nodig.
Kun je havo diploma halen op Trajectum?
Wij zorgen ervoor dat je je havo diploma kan halen.
Welke vakken volg je bij ons?
Bij ons volg je verschillende vakken:
 Nederlands
 link Engels
 biologie









wiskunde
natuur & techniek
mens & maatschappij
economie
lichamelijke opvoeding (gym)
mentoruur
Mijn traject: het praktijkvak op Trajectum College. Klik op de voor meer informatie
op de link
Bij tl en havo krijg je ook Frans en keuzewerktijd (dan werk je zelfstandig, onder begeleiding,
aan één van je vakken).
In de bovenbouw volg je een heleboel dezelfde vakken:
Nederlands
Engels
wiskunde
maatschappijleer
lichamelijke opvoeding (gym)
mentoruur
en je kiest één van de vakken: biologie/economie/natuur- en scheikunde/geschiedenis. (voor
de havo-bovenbouw zijn de keuzevakken nog niet vastgesteld)
En in de bovenbouw volg je de praktijkvakken van het examenprogramma Diensten en
producten.
Hoeveel huiswerk moet ik maken?
Dit verschilt per vak, per leerjaar en per niveau. In Magister kunnen ouders en leerlingen
kijken welk huiswerk op is gegeven.
Vallen er veel lessen uit?
We proberen zo min mogelijk lessen uit te laten vallen. Soms kan dit helaas niet anders. Dan
proberen we de lessen zo te schuiven, dat er geen tussenuren in de roosters komen.
Hoe kunnen leerlingen en ouders het rooster en cijfers zien?
Het rooster en de cijfers zijn te zien via Magister. Alle leerlingen en hun ouders krijgen hier
inloggegevens voor.
Mijn kind heeft een taal- en rekenachterstand, wat doen jullie daaraan?
We besteden veel aandacht aan taalonderwijs voor iedere leerling. Daarnaast hebben we
twee taalcoaches die de andere docenten helpen om alle leerlingen de aandacht op
taalgebied te geven die nodig is. Soms krijgt een leerling extra hulp bij het technisch leren
lezen via de Ralfi-methode. Als er achterstand is omdat een leerling pas in Nederland is, krijg
je hulp van een NT2-coach. Verder stimuleren wij het lezen door in de lessen Nederlands stil
te lezen. Ook gaan we naar de bibliotheek. Dat het helpt, kun je zien aan de groei die onze
leerlingen doormaken op taalgebied: die is boven het landelijk gemiddelde!
Als er achterstand is op het gebied van rekenen, dan kan de leerling steunlessen krijgen. Ook
werken we met een computerprogramma, Studyflow, waarin de leerling op eigen niveau
werkt aan het verbeteren van de rekenvaardigheden. Daar kan ook thuis in gewerkt worden.

Mijn kind heeft dyslexie, wat nu?
Wij hebben op school een dyslexieprotocol. Hierin staat welke hulp wij kunnen bieden en
welke faciliteiten er zijn. U kunt dit protocol op onze website vinden.
Iedere leerling met dyslexie krijgt een dyslexiepas, maar allemaal met eigen afspraken erop.
Onze collega’s van het zorgteam kunnen overige vragen beantwoorden. Je vind ze op de
website van de open dag.
Ik voel me niet lekker thuis/op school, kunnen jullie mij helpen?
Bij ons op school zijn er veel mensen die kunnen helpen: mentoren, stichting JoU en
vertrouwensleerlingen. Vertrouwensleerlingen lossen kleinere problemen tussen leerlingen
op. Als zij er niet uitkomen of het probleem is of wordt groter, dan worden docenten
ingeschakeld.
Geven jullie bijlessen?
De steunlessen worden verzorgd door de eigen vakdocenten. Als het nodig is, zetten we ook
extra steunlessen in (zie taal- en rekenachterstand). Ook werken we sinds dit jaar met de
Lenteschool, waarbij leerlingen die achterstand hebben in de meivakantie extra steunlessen
kunnen krijgen. En u kunt uw kind deel laten nemen aan de huiswerkbegeleiding van de
Stichting Leren voor de Toekomst. Dat is op zondag in de school. Leerlingen van Trajectum
College krijgen korting. Dan kost het nog € 30 per maand voor twee uur per week. Met een
U-pas € 15 per maand.
Wat is dat: een vreedzame vmbo-school?
We gebruiken deze methode om onze leerlingen op te leiden tot democratische burgers.
Door de Vreedzame School gaan leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor de klas en de
school, maar ook voor de wijk. Ook leren zij op democratische wijze besluiten te nemen. Ze
lossen conflicten samen op en geven elkaar feedback. Ook werken we aan het welbevinden
van onszelf en anderen en staan open voor verschillen tussen mensen. De leerlingen, alle
werknemers én de ouders samen vormen de Vreedzame School.
Wordt er op het Trajectum College gepest?
Wij nemen pesten erg serieus. Natuurlijk gebeurt het bij ons op school ook. Stichting JoU,
mentoren, de pedagogisch conciërges en de vertrouwensleerlingen helpen allemaal. Er
wordt gesproken met pesters én gepeste leerlingen. We lichten ouders in en werken samen
met ouders.
Wat biedt het Trajectum College aan leerlingen die meer begeleiding nodig hebben?
Al onze docenten zijn ook mentor. Bij hun kunnen jij of je ouders altijd terecht. Als er meer
nodig is schakelt de mentor het begeleidingsteam in, Die helpen je dan verder. Denk
bijvoorbeeld aan een leerling die niet goed kan plannen door AD(H)D, die hulp bij het leren
plannen nodig heeft of een leerling die gedragsproblemen heeft.
Hoeveel kost het om bij jullie op school les te volgen?
Vanaf schooljaar 2020/2021 gebruiken we digitale onderwijsmethoden. Daarnaast krijg je
dan nog prints om opdrachten in te maken. Dit is gratis.
In het eerste jaar moeten leerlingen een laptop aanschaffen. Het Trajectum College geeft
hiervoor een aantrekkelijke stimuleringsbijdrage, zodat alle ouders een laptop aan kunnen

schaffen. Dat lukt in de praktijk ook al twee jaar met alle nieuwe leerlingen. Ouders van de
eerstejaars leerlingen worden voor de school begint geïnformeerd over hoe dit in zijn werk
gaat. Kijk voor meer informatie op de website van de open dag.
Verder vragen wij een ouderbijdrage die ieder leerjaar uit andere kosten bestaat:
Leerjaar 1:
kosten pas
€ 10,Huur kluisje
€ 10,Schoolactiviteiten
€ 45,Kamp in Lunteren
€ 75,Leerjaar 2:
Huur kluisje
€ 10,Schoolactiviteiten
€ 45,Efteling
€ 35,Leerjaar 3:
Huur kluisje
€ 10,Schoolactiviteiten
€ 45,Walibi
€ 35,Leerjaar 4:
Huur kluisje
€ 10,Schoolactiviteiten
€ 45,Reis Londen (keuze) € 220,Leerjaar 5:

Huur kluisje
€ 10,Schoolactiviteiten
€ 45,Nog te bepalen activiteit

Leerlingen met een u-pas kunnen van deze pas maximaal € 75,- gebruiken voor de
ouderbijdrage. Verdere informatie hierover ontvang je voor je start met het nieuwe
schooljaar.
Hoeveel kinderen zitten er in een klas?
Er zitten 21-25 maar maximaal 25 leerlingen in één klas. In de A-klas, waar leerlingen meer
moeite hebben met leren, zitten maximaal 16 leerlingen.
Hoe bepalen jullie op welk niveau ik les volg? Kan ik ook verschillende niveaus doen?
De basisschool geeft een advies, dat volgen wij op. In het eerste leerjaar nemen wij twee
Cito-toetsen af. We letten goed op de cijfers van de leerlingen. Als de cijfers, de Citouitslagen en de werkhouding van de leerling aangeven dat een leerling één of meerdere
vakken op een hoger niveau kunnen doen, dan is dat per vak mogelijk. We kunnen ook
besluiten dat een leerling helemaal op een hoger niveau kan werken. Vanaf komend
schooljaar bieden we ook havo aan.
Welke leuke dingen doen jullie op/met school?
We hebben bliksemstages, klassenuitjes, kamp en excursies. We hebben atletiekdagen en
doen mee aan het schoolvoetbal in Utrecht. Maar ook gaan we bij de bibliotheek op bezoek,
is er een voorleeswedstrijd, bezoeken we een theatervoorstelling, de tweede kamer of de
gemeenteraad. In de 4e klas een reis naar Londen, schoolfeesten etc. Iedere dinsdagmiddag
zijn er bovendien verschillende GRATIS naschoolse activiteiten!
Hoe schrijf ik mij bij jullie in?

Je vertelt aan je leerkracht of mentor dat je bij ons op school wilt komen. De leerkracht of
mentor meldt jou dan aan in een digitaal systeem. Je kunt je dus niet zelf bij ons aan te
melden.
Is er een loting?
Er is geen loting bij ons op school.
Kamp in de eerste: hoe werkt dat?
In de eerste klas gaan we op kamp (in het voorjaar). Het kamp is verplicht, de leerlingen
krijgen cijfers voor de opdrachten die ze tijdens het kamp doen. We gaan met de bus naar
het kamp toe en we slapen in een kampgebouw. Er gaat veel begeleiding mee.
Er zijn ouders die bezorgd zijn over hun dochter/zoon en de slaapplekken. De leerlingen
mogen alleen naar de slaapkamers wanneer er docenten bij zijn. De slaapkamers zijn
overdag op slot. De slaapkamers van de jongens en de meisjes liggen ver uit elkaar.
Als een leerling enorm last heeft van heimwee, dan bestaat er eventueel de mogelijkheid dat
een leerling ’s ochtends gebracht en ’s avonds gehaald wordt (alleen als uitzondering).
Welke andere schoolbenodigheden heb ik allemaal nodig?
Naast een goede boekentas zijn er spullen als een etui met vulling, gymspullen en materialen
voor wiskunde nodig. De volledige lijst ontvangen ouders van eerstejaars leerlingen tijdig
voor de start van het nieuwe schooljaar. Dan krijg je ook informatie hoe het komend jaar
gaat met digitale lesmethoden en boeken. En alle leerlingen schaffen een eigen laptop aan.
Wanneer is de Open lesmiddag?
De openlesmiddag vindt plaats op dinsdag 26 januari en woensdag 3 februari van 13.30 uur
tot 15.30 uur. Je kunt je hiervoor aanmelden via onze website.
Ik heb nog vragen. Waar kan ik terecht?
U kunt voor inhoudelijke vragen terecht tijdens de open dag op 15 of 16 januari klik dan
hieronder en Ga met ons in gesprek. Je kunt natuurlijk ook een mail sturen naar
info@trajectum-college.nl die we dan zo snel mogelijk zullen beantwoorden of kan je bellen
naar 030 2646100. Vraag dan naar één van de teamleiders: Frank Alkemade, Jiska van der
Weijden of Mancika Pullens.

