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Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2017 - 2018  
       Nummer 6, februari 2018 
 

 
 
Hierbij ontvangt u de zesde 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) 

 
• Vrijdag 16 maart  : Einde periode 2 voor klas 1, 2 en 3 
• Maandag 19 maart  : Start periode 3 voor klas 1, 2 en 3 
• Dinsdag 20 maart  : Organisatiedag voor personeel / alle leerlingen les vrij 
• Dinsdag 27 maart  : Coachgesprekken voor ouder en leerlingen klas 1 t/m 4 
• Woensdag 28 maart  : Coachgesprekken voor ouder en leerlingen klas 1 t/m 4 
• Vrijdag 30 mrt t/m 2 april : Paasweekend (leerlingen en personeel zijn vrij) 

 
ONDERWIJS 
 
Er gebeurde weer veel de afgelopen maand 
(o.a.: koken, presenteren, fotograferen solliciteren, meten en een vakbondsvergadering) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Onderwijs en Pedagogiek 
• Onderwijs is natuurlijk meer dan alleen lesgeven. We proberen binnen ons onderwijs ook te sturen 

op omgangsvormen en op waarde en normen. Daarnaast willen we onze leerlingen graag voor-
bereiden op de toekomst en willen we ze graag een stukje (wereld) burgerschap meegeven. In een 
school met ruim 200 leerlingen en 30 collega’s is daar een gemeenschappelijk, normatief kader voor 
nodig. Vrij vertaald, spelregels waar we ons allemaal aan houden. Natuurlijk denken de leerlingen 
wel eens anders over deze spelregels en vinden zijn ons mogelijk streng. Wij zijn echter van mening 
dat ‘duidelijk zijn’ iets anders is dan ‘streng zijn’ en dat duidelijkheid bijdraagt aan een prettig 
schoolklimaat voor iedereen. In de leerlingenraad en in de ouderklankbordgroep wordt dit thema ook 
besproken en sturen op wederzijds begrip en handelen.  

 
Thema-avond Social Media 
• Woensdagavond 14 februari was er voor de ouders een voorlichtingsbijeenkomst over Social Media. 

Een interessant en actueel thema waarin ouders en leerlingen zoeken wat kan en niet kan. Helaas 
waren er aanzienlijk minder ouders op komen dagen dan dat er opgegeven waren.   
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ORGANISATIE 
 
Leerlingenraad , ouderklankbordgroep en MR 
• Vooral bij een ‘nieuwe’ school is het belangrijk om alle geledingen te horen. Zo is er een 

enthousiaste leerlingenraad  (gelijk actief met een leuke Valentijns actie). Hebben we een 
initiatiefrijke ouderklankbordgroep (zij hebben direct de handen uit de mouwen gestoken om de 
leerlingen van klas 1 en 2 na het schaatsen op 22 februari van een kop chocolademelk en een 
broodje Unox te voorzien). En is er een medezeggenschapsraad waarin enkele medewerkers, 
ouders en de directie aanwezig zijn. De heer Van Dijk begeleidt de leerlingenraad, de heer Petersen 
schuift aan bij de ouderklankborgroep en ondergetekende participeert in de MR. Zo ontstaat er een 
mooie dakpanconstructie. Ouders die de ouderklankbordgroep willen benaderen kunnen dat via: 
ouderklankbordgroep@vakcollegehillegersberg.nl en de MR heeft als email: 
MR@vakcollegehillegersberg.nl  Deze e-mailadressen treft u ook op onze website aan. 

 
Veiligheidscoördinator en Preventiemedewerker 
• Scholen zijn verplicht om deze functionarissen in huis te hebben. De heer Petersen zal deze taken 

voor zijn rekening nemen en fungeren als eerste aanspreekpunt. Natuurlijk wordt hij hierbij krachtig 
ondersteund door onze ‘huismeester’ de heer Van Velzen.  

 
Gymzaal aan de Hazelaarweg 
• De gymzaal aan de Hazelaarweg sluit na 9 maart. Het terrein en de gebouwen krijgen een andere 

bestemming. Dit betekent dat de lessen lichamelijke opvoeding in klas 4 iets eerder eindigen. Zo 
komt maandag het 7e en 8e uur te vervallen en wordt er op donderdag het 3e en 4e uur in plaats van 
gegymd, examentraining gegeven. De lessen LO van klas 3 worden na 9 maart zoveel mogelijk 
buiten gegeven. (een lange broek en een trui met lange mouwen is dus aan te raden). Alleen Bij 
echt slecht weer wordt er een alternatieve ‘sport’-les in een lokaal gegeven.   

 
Nieuwsbrief voor ouders voortaan digitaal 
• Deze nieuwsbrief is zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief, digitaal verstuurd naar de ouders 

van onze leerlingen in klas 1 en 2. De nieuwsbrief in maart zal naar alle ouders (dus ook van de 
leerlingen van klas 3 en 4) digitaal verstuurd worden. Zorg er dus voor dat onze administratie over 
uw juiste e-mailadres beschikt. Bij twijfel kunt u die mailen naar: info@vakcollegerhillegersberg.nl   

 
Schoolfeest leerlingen klas 1, 2 en 3 
• In samenspraak met de leerlingenraad bestaat het plan om op 25 of 26 april een schoolfeest te 

organiseren. De leerlingen hebben er zin in; mogelijk knelpunt is een geschikte locatie. Wordt 
vervolgd dus. 
 

PERSONEEL & LEERLINGEN 
 
Griepgolf en  …..  
• De griepgolf wist ons nieuwe gebouw goed te vinden. Zo’n 40% van de collega’s moest enkele 

dagen (soms zelfs een week) het bed houden. Dit heeft helaas gezorgd voor de nodige 
roosterwijzigingen en soms ook voor lesuitval. Gelukkig lijken we nu het ergste gehad te hebben.   

• Mevrouw Tozlu is in blijde verwachting, maar moest op medisch advies al wel op 12 februari een 
aanvang maken met haar verlof. Bijna twee maanden eerder dan gepland. Gelukkig kan de heer 
Filius tijdelijk veel van haar lessen overnemen. Ook het mentoraat van klas 1B neemt hij tijdelijk voor 
zijn rekening. Met ingang van 1 april hebben we een vervanger gevonden die het team komt 
versterken en een gedeelte van de vervanging voor haar rekening neemt. 

• De heer Van Veen heeft een nieuwe uitdaging gevonden bij Het Praktijkcollege Zuidwijk. Tot 1 april 
zal hij nog enkele lessen blijven verzorgen; zijn andere lessen worden overgenomen door de heer 
Grootaers en de heer Riegman. Inmiddels loopt er een sollicitatieprocedure voor een structurele 
vervanging.  
 

Leerlingen  
• Zo’n 40 leerlingen hebben geholpen op onze open dag. Super! Het 

was goed druk dus we hadden ze hard nodig. Zo hielpen ze bij de 
verschillende vakken, waren ze actief in de catering of ze 
verzorgden kundige rondleidingen. Leuk om te zien hoe beleefd en 
volwassen ze dan zijn. Mede door hun hulp werd de open dag een 
groot succes en werd op een hele prettige manier duidelijk dat we 
‘samen’ het onderwijs maken.  
 

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