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Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2017 - 2018  
       Nummer 10, juni 2018 
 

 
Hierbij ontvangt u de tiende en daarmee de laatste oudernieuwsbrief van het schooljaar 2017-2018.  
In deze nieuwsbrief treft u een terugblik aan van de activiteiten die reeds hebben plaatsgevonden en 
krijgt u informatie over de afronding van het huidige schooljaar. 
 
VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN) 

 

 3 juli   : Diploma-uitreiking  (de lessen eindigen die dag om 12:00 uur). 

 6 juli   : Schoolreis diverse leerlagen (hier heeft u een brief voor ontvangen) 

 11 juli   : Rapportuitreiking klas 3 van 12:00 – 12:45 uur (= na boeken inleveren) 
       Rapportuitreiking klas 1 en 2 voor leerlingen EN ouders. Start 16:00 uur. 
       (zie informatie brief). 

 12 juli   : Personeelsuitje 
 
ONDERWIJS 
 
Terugblik schooljaar 2017 - 2018 

 Het eerste officiële schooljaar van het Vak College Hillegersberg zit er bijna op. Wat gaat zo’n 
schooljaar ongelooflijk snel zeg. Stonden we in augustus nog dozen uit te pakken, maken we ons nu 
al weer op voor de diploma-uitreiking en de overgangsvergaderingen. Maar er is ondertussen wel 
het e.e.a. gebeurd. We hebben met elkaar hard gewerkt om een nieuwe school en een nieuw 
onderwijsconcept op de kaart te zetten. DO-blokken, Keuzedelen, Taal en Rekenen op niveau, DO-it 
MOVE-it activiteiten in de les, LOB, een actieve ouderklankbordgroep, stages, culturele activiteiten, 
coachgesprekken, een schoolfeest, een officiële opening, en zo kan ik nog wel even doorgaan. 
Natuurlijk verliep niet alles de eerste keer vlekkeloos en waren er ook schoonheidsfoutjes. Maar als 
ik terugkijk op dit eerste jaar van het VCH dan ben ik vooral trots. Trots op de leerlingen, de collega’s 
en op u (zowel op uw inzet als op uw begrip). Bedankt voor de samenwerking en het vertrouwen! 
We zijn al weer druk bezig met de voorbereiding van volgende schooljaar en ook daar gaan we met 
elkaar wat moois van maken. 

 
Examen 2018 

 Op 3 juli worden de eerste diploma’s van het Vak College Hillegersberg uitgereikt. Voor 
één leerling wordt nog onderzocht of er een kans van slagen is, maar alle andere 
leerlingen zijn in onze eerste jaargang geslaagd. Een score van bijna 100% of misschien 
zelfs wel 100%. Een meer dan prachtig resultaat. Gefeliciteerd allemaal!.  

       (Op deze dag zijn de leerlingen uit klas 1, 2 en 3 om 12.00 uur vrij). 
 

DO-it  MOVE-it             Wat er o.a. in de les gebeurde de afgelopen maand: 
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MS-Motion zondag 3 juni 

 Zondag 3 juni deed een team van leerlingen en docenten mee aan 
MS-motion. Hartverwarmend om met elkaar zo bezig te zijn voor een 
goed doel.  

 
LMC-cup voor brugklassers 

 Voor het eerst deden er twee teams mee 
namens het Vak College Hillegersberg. 
Sportief maar fanatiek lieten zij zien wat ze in 
huis hebben. De jongens werden knap 2e in hun poule en miste op een haar 
na de halve finale. De dames wisten zelfs door te dringen tot de finale en 
kwamen voor die wedstrijd vanuit de spelerstunnel het veld op. Helaas 
schoten ze in de beslissende strafschoppenserie iets minder scherp en 
werden ze uiteindelijk 2e. Knap hoor! Volgend jaar gaan we voor die Cup met 
de grote oren. 

 
Sportdag klas 1, 2 en 3  

 Op vrijdag 22 juni werd er voor alle leerlingen uit klas 1 t/m 
2 van het VCH een militaire sportdag  georganiseerd in het 
Argonautenpark. Het was in één woord fantastisch. 
(Vincent Gennissen, een ouder uit de MR verdient een 
groot compliment voor de organisatie. Ook de ouders die 
meegeholpen hebben met het maken van de 
lunchpakketten worden natuurlijk oprecht bedankt. Fijn om 
zulke betrokken ouders te hebben). De leerlingen van klas 
3 zochten het die dag hogerop en hebben diverse 
klimroutes afgelegd in het klimbos.  

 ORGANISATIE 
 
Boeken inleveren woensdag 11 juli 

 Dit gebeurt volgens onderstaand schema. Let op, je kan je boeken niet door een ander laten 
inleveren of eerder inleveren. Klas 1 tussen 9:00 en 10:00 uur; Klas 2 tussen 10:00 en 11:00 uur en 
klas 3 tussen 11:00 en 12:00 uur. Indien er boeken ontbreken of indien er boeken beschadigd zijn 
zullen de ouders van de betreffende leerlingen hiervoor een rekening van VanDijk ontvangen. 
 

WIS-Collect voor de ouders en Cashless voor de leerlingen  

 Met ingang van volgend schooljaar maken wij gebruik van WIS-Collect. Een betaalverzoek 
(bijvoorbeeld voor de ouderbijdrage of voor een meerdaagse reis) ontvangt u dan van ons digitaal 
via de e-mail.  

 Een andere nieuwe ontwikkeling is cashless betalen in de kantine. Alle leerlingen krijgen een 
‘MIFARE’ schoolpas. Op deze pas kan een geldtegoed gestort worden zodat alle leerlingen cashless 
kunnen betalen in de kantine. Dezelfde pas kan ook gekoppeld worden aan het kluisje/locker zodat 
de leerlingen met één pas zowel kunnen betalen als toegang hebben tot hun locker. 

 
Schoolgids 2018-2019 

 Omdat de school zo in ontwikkeling is, hebben we besloten om van de schoolgids een 
groeidocument te maken. Uiterlijk 1 september staat alle basis informatie in onze digitale schoolgids 
op de website. Voor enkele andere items: schoolreglement, toetsbeleid en de overgangsnormen 
nemen we een maand langer de tijd. We willen namelijk graag met het gehele team invulling geven 
aan deze items. Wel willen hierbij dus ook de mening van onze nieuwe collega’s betrekken. 
Natuurlijk informeren wij u tijdig over eventuele aanpassingen.  

 
PERSONEEL & LEERLINGEN 
 
Personeel  

 De heer Learbuch gaat, nadat hij bijna 44 werkzaam is geweest in het onderwijs, met pensioen. Bij 
zo’n staat van dienst past een diepe buiging. 10 juli zetten wij hem in het zonnetje en bedanken we 
hem namens honderden collega’s en duizenden leerlingen voor zijn bijdrage aan het onderwijs.  

 
Leerlingen  

 Zoals in de vorige nieuwsbrief al werd aangekondigd gaat de pluim van deze maand naar onze 
eindexamenkandidaten. Wat hebben jullie een knappe prestatie geleverd!!!!!! 
 

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


