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Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2017 - 2018  
       Nummer 9, april 2018 
 

 
 

Hierbij ontvangt u de negende 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) 

 

 Zondag 3 juni   : MS-Motion 

 4,5 en 6 juni  : Klas 2 naar Blijdorp (Biologie opdrachten) 

 6 juni   : Introductie activiteit nieuwe brugklas leerlingen 

 7 juni   : Klas 3 DP- biologie naar Blijdorp 

 12 juni   : CKV dag klas 3 ‘workshops performance’ 

 13 juni   : Uitslag 1e tijdvak examenkandidaten 

 14 juni   : Cijferlijsten ondertekenen + opgeven herkansingen examenkandidaten 

 19 juni   : Voorlichtingsavond voor nieuwe leerlingen en ouders 

 20 juni   : LMC voetbaltoernooi voor klas 1 in De Kuip 

 22 juni   : Sportdag klas 1, 2 en 3 

 3 juli   : Diploma-uitreiking 

 6 juli   : Eindejaar uitje / schoolreis diverse leerlagen 
 
ONDERWIJS 
 
DO-it  MOVE-it  Wat er o.a. gebeurde de afgelopen maand: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 

Excursie Mauritshuis                  Wiskunde en meten .  DO-blok; wedstrijdje banden wippen 
 

 
DO-Blok Kunst  
Met een grote K 
‘Mondriaan” 
     
                              
                              

                 Scrumsessies 
      In klas 3 
 
 
 

 
 
 
Excursie                      DO-blok- 
‘Nakie van Groen                      
Blakie 
                                                                    Tuin- 
                                                                                        Onderhoud 
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ORGANISATIE 
 
Uitslag tevredenheidsonderzoeken 

 Uitslagen waar we met elkaar best ‘tevreden’ over kunnen zijn. Ouders waarderen de school 
gemiddeld met een 8,4. De leerlingen gaven gemiddeld een 7,0 maar opvallend daar is dat we bij 
hen t.o.v. vorig jaar bijna een heel punt gestegen zijn. (en een 7,0 is ook boven het landelijk 
gemiddelde). Op de items schoolklimaat en op veiligheid scoren we maar liefst een 7,5 en een 8,8!! 
Belangrijk, want je prettig en veilig voelen op school ligt wel aan de basis van ‘leren met elkaar’. De 
uitslagen van de onderzoeken zijn ook terug te vinden op: www.scholenopdekaart.nl  

 
Vanuit de MR 

 Eind april was er een MR-vergadering. In twee uur tijd is er op constructieve wijze veel besproken en 
veel ‘beslist’. We hebben gekeken naar de (beperkte) wijzigingen in de lessentabel, de 
formatiebegroting, de beoogde managementstructuur, het vrije taakmodel en de ouderbijdrage. Op al 
deze items lagen we op één lijn en was er overeenstemming. Dat werkt prettig. Verder zijn er nog 
diverse onderwerpen aan bod geweest zoals: de schoolgids, de aanzet tot ‘orde, pedagogiek en een 
professionele cultuur’, het scholingsplan, reisjes & excursies en de ‘militaire’ sportdag. Goed om 
elkaar te informeren en om vanuit betrokkenheid naar elkaars standpunten te luisteren. 

 
MS-Motion zondag 3 juni 

 Veel leerlingen hebben inmiddels enthousiast gereageerd op dit initiatief en hebben zich 
opgegeven om deel te nemen. (Iets waar wij best trots op zijn!). De inschrijfkosten worden 
betaald door de school en van de leerlingen wordt alleen hun sportieve en sociale inzet 
gevraagd. De start en finish zijn op het hockeyterrein van HCR aan de Hazelaarweg nr. 2. 
Dit is vlakbij onze school. Leerlingen die zich opgegeven hebben om 10 km hard te lopen 
starten om 12:30 uur en de leerlingen die 5 km hard gaan lopen starten om 13:30 uur. Op 
beide momenten zorgen wij dat er enkele collega’s aanwezig. Natuurlijk bent u ook 
welkom om de leerlingen aan te moedigen.  

 
LMC-cup; voetbaltoernooi in De Kuip voor brugklassers! 

 De cup is nu nog in handen van de TooropMavo. Het Vak College Hillegersberg zal op deze dag 
gaan deelnemen met 2 teams, een meiden en een jongensteam. Natuurlijk is meedoen belangrijker 
dan winnen, maar ………Voor de teams zal er mogelijk nog een selectieprocedure plaatsvinden 
aangezien er veel aanmeldingen zijn.                                                                                                     
 

Sportdag klas 1, 2 en 3 

 Op vrijdag 22 juni zal er voor alle leerlingen uit klas 1 t/m 3 van het VCH een sportdag worden 
georganiseerd. De leerlingen van de onderbouw zullen in het Argonautenpark met elkaar de strijd 
aangaan waarbij de sectie Lichamelijke Opvoeding ondersteunt wordt door Defensie. 

 De 3e klassers zullen in de middag uitwaaien naar het Klimpark Fun Forest bij de Kralingse Plas. 
Nadere informatie t.a.v. het programma en tijden volgt spoedig. 
 

PERSONEEL & LEERLINGEN 
 
Personeel  

 Waar wij in de vorige nieuwsbrief aangaven druk bezig te zijn met de formatie, kunnen we nu 
meedelen dat we de formatie voor volgend schooljaar al rond hebben. Vanwege de groei van het 
aantal leerlingen en vanwege het vertrek van de heer Learbuch (hij gaat na een lange loopbaan in 
het onderwijs van zijn pensioen genieten) hadden wij behoorlijk wat vacatures. Gelukkig kregen we 
veel reacties op deze vacatures en zijn we volgend jaar zes ervaren en talentvolle collega’s rijker.  

 
Leerlingen  

 Altijd weer lastig om de pluim van de maand uit te delen. In elke 
leerlaag gebeuren zoveel leuke goede dingen zowel in school als buiten 
school. Het compliment voor de examenkandidaten wil ik eigenlijk 
bewaren voor de nieuwsbrief van juni. 13 juni worden de resultaten 
bekend en laten we hopen dat we dan trots kunnen zijn.  De pluim van 
deze maand gaat naar de leerlingen van de ‘lenteschool’. Maar liefst 28 
leerlingen zijn in de meivakantie meerdere dagen naar school gekomen 
om zich te laten bijspijkeren voor het examen of om hun overgang van 3 
naar 4 meer kans te geven. Om op zulke mooie vakantiedagen vrijwillig 
en vanuit ambitie naar school te komen, is zeker een pluim waard.    

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

http://www.scholenopdekaart.nl/

