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Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2017 - 2018  
       Nummer 7, maart 2018 
 

 
 

Hierbij ontvangt u de zevende 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 30 mrt t/m 2 april : Paasweekend (leerlingen en personeel zijn vrij) 

 Dinsdag 3 april  : Start stage klas 3 

 Dinsdag 3 april  : Leerlingbespreking klas 1, 2 en 3 (alle docenten) 

 Vrijdag 6 april  : Boys Day techniek  

 Vrijdag 13 april  : JINC stage klas 2A en 2B 

 16 t/m 22 april  : CSPE E&O, D&P en BWI (Klas 4) 

 Maandag 16 april  : DIA-Taaltoetsen klas 1 en 2 

 Dinsdag 24 april  : JINC stage klas 2C (Mauritshuis) 

 Woensdag 25 april  : Examen biologie D&P Basis 

 Donderdag 26 april : Examen biologie D&P Kader 

 Donderdag 26 april : Terugkomdag stage klas 3 

 Donderdag 26 april : Schoolfeest VCH 

 27 april t/m 11 mei  : Meivakantie 

 Vanaf 14 mei  : Centraal Eindexamen 
 
ONDERWIJS 
 
Er gebeurde weer veel de afgelopen maand: 
Theater Babel: 
Donderdag 8 en vrijdag 9 maart hebben in het teken gestaan van Theatervoorstellingen vanuit Theater 
Babel. Voor klas 1 gebeurde dit op school en was het thema: “ontmoeten”.  
Klas 2 en klas 3 zijn onder begeleiding met het openbaar vervoer naar Theater Babel gegaan. Voor hen 
was het thema: “Seksualiteit in Rotterdam”. Met diverse acteurs werden er allerlei monologen gevoerd. 
Alle leerlingen hebben op een positieve manier mee gedaan. Ze hebben er zeker wat van opgestoken; zo 
bleek uit de discussie na afloop .  

                
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lenteschool en Examentraining voor de leerlingen van klas 3 en 4  

 Voor de leerlingen die bijgespijkerd willen worden voor de vakken NASK en Wiskunde zal het VCH 
samen met Lyceo een lenteschool organiseren. De leerlingen in de bovenbouw krijgen de 
mogelijkheid in de 2de week van de meivakantie om onder deskundige begeleiding van vakdocenten 
te werken aan mogelijke achterstanden in deze 2 vakken. Een unieke kans om in een korte periode, 
wellicht extra, kennis te vergaren.  

 
DO-it MOVE-it: 
De DO-blokken van de tweede periode werden afgesloten met taart, een groepsfoto en een certificaat.  
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De nieuwe DO-blokken zijn gestart en vooral bij ‘Kunst’ leverde dat al een explosie aan creativiteit op. 
 

 
 

 
 
ORGANISATIE 
 
Tevredenheidonderzoeken 

 Dit schooljaar worden er tevredenheidonderzoeken afgenomen bij de ouders en bij de leerlingen van 
klas 1, 2 en 3. De meeste ouders hebben afgelopen week (net voor of net na) het coachgesprek een 
digitale vragenlijst ingevoerd. Aan de leerlingen wordt dit de komende weken gevraagd tijdens een 
coach-uur. We zijn benieuwd naar de uitslagen. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 
Aanmeldingen voor schooljaar 2018-2019 

 Over belangstelling heeft het Vak College Hillegersberg gelukkig niet te klagen. Maar liefst 86 
leerlingen uit groep 8 hebben zich aangemeld voor onze brugklas. Daarmee zit leerjaar 1 dan ook 
vol. Ook voor de zij-instroom in leerjaar 2 en 3 hebben zich al kandidaten gemeld.  

 
Hockeytoernooi 

 Het Vak College Hillegersberg neemt samen met de TooropMavo deel aan het hockeytoernooi voor 
scholenteams. Dit doen zij op vrijdag 13 april (aanvang 9:30 uur) bij hockeyvereniging Pijnacker 
(Sportpark De Groene Wijdte, Sportlaan 5 in Pijnacker). Als u zin heeft om te komen kijken of om 
onze leerlingen aan te moedigen, bent u natuurlijk van harte welkom.  
 

Schoolfeest leerlingen klas 1, 2 en 3 

 Op donderdag 26 april wordt het eerste schoolfeest gegeven. Dit 
feest wordt gehouden in ons eigen schoolgebouw en is voor alle 
leerlingen van klas 1, 2 en 3. Het feest begint om 20:00 uur en is om 
24:00 uur afgelopen. Het thema van het feest is ‘glow in the dark’. 
Leuk dat het feest georganiseerd wordt door zowel de leerlingenraad, 
de ouderklankborgroep en de feestcommissie van school. 
(aanvullende spelregels over het schoolfeest vindt u een week van te 
voren op onze website).  

 
PERSONEEL & LEERLINGEN 
 
Personeel  

 Na het Paasweekend mogen we twee nieuwe collega’s welkom heten.  
- Mevrouw Wijnja zal voor een gedeelte mevrouw Tozlu vervangen. Zij gaat vooral in de 

onderbouw het vak economie geven. Dit is een onderdeel van Mens & Maatschappij. (De heer 
Filius zal vooral het onderdeel maatschappijleer voor zijn rekening nemen). Ook wordt zij duo-
mentor van 1B.   

- Mevrouw Van Leeuwen komt een aantal uur junior-techniek geven in klas 1. Hiermee kunnen we 
weer in alle lessen voorzien.   
 

Leerlingen  
 Voor de leerlingen in klas 4 breekt er een spannende tijd aan. Rekentoetsen, Praktijkexamen, 

afronding schoolexamendossier en ten slotte het Centraal Eindexamen. De leerlingen moeten dit 
doen, maar zij kunnen natuurlijk van uw en van onze kant alle ondersteuning gebruiken. Zo bieden 
wij extra examentrainingen aan in de meivakantie en hopen we dat u uw zoon/dochter zo veel 
mogelijk stimuleert om te leren en om alles op tijd in te leveren. Hopelijk zien we elkaar dan met 
blijde gezichten op 4 juli bij de diploma-uitreiking. Nog geen pluim dus voor deze leerlingen maar een 
welgemeende aanmoediging!!!!! 
 

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


