
1 

 

 
 

Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2017 - 2018  
       Nummer 5, januari 2018 
 

 
 

Hierbij ontvangt u de vijfde oudernieuwsbrief van het schooljaar 2017-2018.  
U treft in deze brief informatie aan over activiteiten die bij ons in de planning staan, maar leest u ook iets 
over de gebeurtenissen waar wij met trots op terugkijken. Daarnaast wordt u maandelijks geïnformeerd  
over de onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen op het Vak College Hillegersberg 
 
 
VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN) 

 

 30 januari   : Stoeltjesavond (ouders en leerling gaan in gesprek met drie docenten) 

   9 februari   : Opbouw open dag; de lessen eindigen daarom na het 6e uur 

 10 februari   : Open dag van 11:00 tot 15:00 uur 

 13 februari   : Sollicitatietraining leerjaar 3 

 22 februari   : Schaatsen leerlingen klas 1 en 2 (9:00 tot 11:00 uur) meer info volgt. 

 26 feb – 2 mrt  : Voorjaarsvakantie 
 
ONDERWIJS 
 
‘Stoeltjesavond’ dinsdag 30 januari 

 Dinsdag 30 januari is er weer een ‘stoeltjesavond’ op het VCH.  Alle ouders hebben dan de 
mogelijkheid om, samen met hun zoon of dochter, met drie vakdocenten een gesprek te voeren. 
Soms is het goed om vakgerichte tips te krijgen om de studieresultaten te verhogen. Het mooiste is 
natuurlijk als de leerling zelf de hulpvraag weet te stellen. Als het goed is, heeft u zich inmiddels voor 
deze middag/avond aangemeld.    

 
Steunlessen en examentraining 

 Voor de vakken wiskunde en natuurkunde wordt de mogelijkheid onderzocht om steunlessen e/o 
examentrainingen aan te bieden. Dhr. Petersen heeft hiervoor een oriëntatiegesprek met Lyceo. 
Daarna overlegt hij natuurlijk ook met dhr. Van Daalen en dhr. Van Houten voor een goede 
afstemming. De insteek is dat alle leerlingen uit klas 4 (mits ze dit verdienen) in de gelegenheid 
worden gesteld om kennis en vaardigheden bij deze twee vakken te verbreden. De steunlessen 
zouden zo mogelijk op woensdagmiddag plaatsvinden en de examentrainingen op twee dagen in de 
meivakantie.  

 
Doen, bewegen en ontdekken in de les 

 

Passion for Fashion 
 
Ontdek de werking 
van je kniepees 
 
Selfies for  
professionals 
 
 

 
 
 
 
Tijdens de lessen Wiskunde van mevrouw 
Slinger wordt er gespeeld met hoeken en 
worden de breuken op een wel erg 
“smaakvolle” wijze onderwezen. 
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ORGANISATIE 
 
Terugblik op de officiële opening 

Uit de Havenloods: 

Wethouder De Langen (Onderwijs, Jeugd en Zorg) en balvirtuoos Touzani openen het 
nieuwe Vak College Hillegersberg. 
Donderdag om kwart over vier werd met een welgemikt schot van Touzani 
en een klap op de knop van de wethouder het nieuwe Vak College 
Hillegersberg aan de Argonautenweg geopend. 
Deze prachtige nieuwe vmbo-school staat voor DO-it, MOVE-it. De 
openingsceremonie sloot hier naadloos bij aan. Met name de leerlingen 
lieten zien wat dit betekent. Met veel tromgeroffel (eigen brassband) werd 
de ceremonie ingeluid waarna twee leerlingen een digitale quiz 
presenteerden.  Ook de parkeerbegeleiding, de ontvangst, de bediening, 
de garderobe en de rondleidingen waren taken die de leerlingen met 

zichtbaar enthousiasme uitvoerden.  
Natuurlijk waren er ook dankwoorden 
voor de architect en voor het 
bouwbedrijf. Behalve mooie woorden 
liet de wethouder zich ook van zijn 
sportieve kant zien en speelde hij 
‘panna’ tegen Touzani. 
Met het brede profiel van de school en met het schitterende praktijklokaal 
voor houtwerking en techniek is Rotterdam een moderne VMBO-school rijker. 

 
Lesjesmiddag en aanmeldingsprocedure 

 Woensdag 24 januari was er een lesjesmiddag voor de leerlingen van groep 8. Maar liefst 80 
geïnteresseerde leerlingen namen hier aan deel. Hopelijk hebben ze een goed beeld gekregen van 
de school en de DO-blokken en melden ze zich op korte termijn aan. De aanmeldprocedure voor de 
leerlingen met een LWOO indicatie start maandag 5 februari. Leerlingen zonder LWOO indicatie 
kunnen zich aanmelden vanaf maandag 5 maart. Vrijdag 16 maart moeten alle leerlingen van het 
basisonderwijs zich aangemeld hebben op het voortgezet onderwijs. Na 16 maart kijken alle VO-
scholen wie er geplaatst kunnen worden. Met alle geplaatste leerlingen voert het Vak College 
Hillegersberg een kennismakingsgesprek om wensen en mogelijkheden op elkaar af te stemmen.    
 

Halen en brengen van leerlingen (Herhaald verzoek!) 

 Vanuit het overleg met de gebiedscommissie komt het dringende verzoek om bij het brengen en 
halen van de leerlingen geen gebruik meer te maken van de trottoirstrook bij het laad- en 
losgedeelte bij de AH. Ook door de gemeente (politie) zal hier sterker op toegezien worden.   
 

Nieuwsbrief voor ouders voortaan digitaal 

 Om onnodige portokosten te besparen, maar ook om sneller te kunnen communiceren gaan we de 
nieuwsbrief in de toekomst digitaal (per e-mail) verzenden. Bij de leerlingen uit klas 1 en 2 denken 
we het e-mailbestand compleet te  hebben. Deze ouders ontvangen de nieuwsbrief van februari dus 
digitaal. De ouders van de leerlingen uit klas 3 en 4 sluiten daar hopelijk in maart bij aan. Indien het 
vermoeden heeft dat wij niet over het juiste e-mailadres beschikken, kunt u dat mailen naar: 
info@vakcollegerhillegersberg.nl  of u kunt het doorgeven aan de coach van uw zoon of dochter.  
 

PERSONEEL & LEERLINGEN 
 
Nieuwe docent LO en  

 De heer Poots start 1 februari als vervanger van de heer Van der Stel. Hij gaat een aantal lessen LO 
geven, een aantal DO-blokken ‘Sport’, hij wordt mentor van 1C en hij gaat zich daarnaast bekwamen 
in de profieldelen van Dienstverlening en Producten. We hebben dus echt een ervaren duizendpoot 
binnengehaald. We wensen hem en de leerlingen veel plezier.  

 
Leerlingen  
 Wat waren ze goed, vriendelijk en enthousiast; 

onze hulpleerlingen bij de officiële opening. We 
hebben van veel bezoekers die dag de 
complimenten over onze leerlingen mogen 
ontvangen. Die complimenten delen we nu graag 
met u. 

Martin van Zanten  
(directeur scholengroep TooropMavo en Vak College Hillegersberg) 
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