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Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2017 - 2018  
       Nummer 8, april 2018 
 

 
 

Hierbij ontvangt u de achtste 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) 

 

 27 april t/m 11 mei  : Meivakantie 

 7, 8 en 9 mei  : Lenteschool / examentraining voor leerlingen klas 3 en 4 

 Vanaf 14 mei  : Centraal Eindexamen 

 15 mei   : Informatieavond voor ouders en leerlingen klas 2  

 21 mei   : 2e  Pinksterdag 

 23 mei   : CKV dag klas 3 ‘Nakie van Blakie’ 

 Zondag 3 juni   : MS-Motion 

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

 6 juni   : Introductie activiteit nieuwe brugklas leerlingen 

 12 juni   : CKV dag klas 3 ‘workshops performance’ 

 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 

 6 juli   : Eindejaar uitje / schoolreis diverse leerlagen 
 
ONDERWIJS 
 
JINC-stage klas 2 
De 2e klassers zijn de afgelopen weken op Bliksemstage / JINC-stage geweest. De bezoeken aan de 
bedrijven zijn ervaren als een leuk uitstapje, terwijl er voorzichtig aan ook raakvlakken zijn met de 
toekomstige studiekeuze van de leerlingen. Hieronder enkele foto’s: 
      

 
 
DO-it  MOVE-it 
Zo maar een greep uit de beschikbare beelden van afgelopen maand. 
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Lenteschool en Examentraining voor de leerlingen van klas 3 en 4  

 Op 7, 8 en 9 Mei gaan de aangemelde leerlingen uit klas 3 en 4 aan de slag met de Lyceo 
Lenteschool. In samenwerking met deze partner gaan de leerlingen aan de slag met wiskunde en 
NASK. Middels een uitdagend en variërend programma per dag zullen de leerlingen onder 
deskundige begeleiding bijles krijgen voor deze 2 vakken. Een uitstekende actie van deze leerlingen 
om vrijwillig hiermee aan de slag te gaan!  

 
Hockeytoernooi  

 Vrijdag 13 april speelde een combinatieteam van het VCH en de 
TooropMavo (een team van 14 meisjes van klas 1 en 2) in Pijnacker 
mee in de voorronden van het Nationale Schoolhockey-toernooi. 
Ondanks een enorme dosis inzet en, was het bereiken van de finales 
in Amsterdam niet haalbaar. Ons team eindigde op een mooie 5e 
plaats in een totaal van 12 teams. De geluiden die hoorbaar waren 
geven aan dat dit zeker voor herhaling vatbaar is. 

 
ORGANISATIE 
 
Informatieavond ouders en leerlingen klas 2 (Sectorvakken, keuzedelen en D&P bovenbouw) 

 Op 15 mei staat de voorlichtingsavond voor ouders en leerlingen van klas 2 op het programma. De 
ze avond zal in het teken staan van alle keuzes die gemaakt moeten worden voordat de leerlingen 
naar klas 3 gaan. Ook zal er uitleg gegeven worden over het profiel D&P. In de vakantie zal er een 
brief op de deurmat vallen waarin verdere info staat over deze avond. 

 
Inhalen van toetsen 

 Om de studievoortgang te bevorderen en er zorg voor te dragen dat leerlingen in Magister niet 
langdurig geconfronteerd worden met cijfers waarvoor een 1,0 staat genoteerd (gemiste toets), gaan 
we na de meivakantie starten in de onderbouw met een inhaalmoment voor toetsen. Alle ouders 
hebben een brief met stappenplan ontvangen. 

 
MS-Motion zondag 3 juni 

 MS Motion is een jaarlijks terugkerend wandel- en hardloopevenement waarbij geld opgehaald wordt 
voor onderzoek naar de nog ongeneeslijke ziekte MS. Het evenement vindt dit jaar plaats aan het 
complex van Hockeyclub Rotterdam Hazelaarweg 2. Omdat het een akelige ziekte is en we een 
collega onder ons hebben die bekend is met deze ziekte, is het vanzelfsprekend dat het VCH hier 
haar steentje aan gaat bijdragen. Er kunnen die dag (zondag 3 juni) verschillende afstanden 
gewandeld of gerend worden. Leerlingen kunnen zich hiervoor opgeven bij hun coach. Het 
inschrijfgeld, dat bedoeld is voor het goede doel, wordt betaald door school!  
 

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  

 Wij zijn inmiddels druk bezig met de formatie voor volgend schooljaar. De school groeit dus dat 
betekent dat er ook meer docenten nodig zijn. De vacatures staan uit en dan volgt na de meivakantie 
de selectieprocedure. Eén procedure hebben we al afgerond. Inge de Koning komt volgend jaar ons 
team versterken en zal ook de coördinatie van de eerste klas voor haar rekening nemen. 

Leerlingen  
 Ook deze maand hebben we weer ontzettend leuke dingen meegemaakt met onze 

leerlingen. Zo was er de Boys-dag Techniek, hebben we trotse leerlingen uit klas 3 
gezien op hun stage, hebben we examenkandidaten zeer geconcentreerd aan het 
werk gezien bij hun praktijk examen (zie foto) en waren de DO-blokken soms weer 
verrassend en origineel. Toch gaat de pluim deze maand naar de leerlingen van 
klas 2. Zij hebben zich tijdens hun JINC-stage zo netjes gedragen dat ze oprechte 
complimenten kregen van de organisatoren en dat onze docenten er zelfs een 
beetje stil van werden.    

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


