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Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2018 - 2019  
       Nummer 1, september 2018 

 
 

 
Hierbij ontvangt u de eerste oudernieuwsbrief van het schooljaar 2018-2019.  
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) 
• 15 t/m 19 oktober:   Diataal afname klas 1 
• 20 t/m 28 oktober   Herfstvakantie 
• 13 november   LMC- dag (Leerlingen lesvrij) 
• 23 november   Einde periode 1 

 
 
ONDERWIJS 
JINC-stage 

 
Deze week zijn de eerstejaars op stage gegaan; ze 
hebben verschillende bedrijven bezocht. 1A was 
bijvoorbeeld super enthousiast over Kinki Kappers. Het 
resultaat van deze stage was dat de helft van de 
leerlingen naar buiten liep met blauw haar. 1D had een 
fantastische tijd bij de gemeente. Ze waren net 5 
minuten aanwezig toen burgemeester Aboutaleb aan 
kwam rijden. Hij nam echt even de tijd voor de vragen 
van de Leerlingen en ging zelfs even met ze op de 
foto! 
 
 
 

 
Wat gebeurde er nog meer deze maand  
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Taal-& Rekenkaart  
• Alle leerlingen uit klas 1 en 2 hebben via de mentor een 

Taal- en Rekenkaart ontvangen. Een handig 
hulpmiddel dat ze bijna bij alle vakken kunnen 
gebruiken. Ook voor de ouders een nuttig overzicht als 
zij hun zoon of dochter een keer willen helpen met het 
huiswerk. (Voor leerlingen uit klas 3 en 4 is deze kaart 
ook op aanvraag beschikbaar).   

 
ORGANISATIE 
Nieuwe afspraken voor een fijne samenwerking  
• Wij op het VCH vinden het fijn om met elkaar  te 

denken in ‘samen afspraken maken’. Zo hebben we 
met de leerlingen afspraken gemaakt hoe we omgaan 
met elkaar in de klas, hoe we omgaan met het gebouw, 
wat we onder respect voor materialen verstaan, enz. Een groeiende school betekent meer leerlingen 
in de aula, de klas en de buitenruimte; het is dus erg belangrijk om vooraf, met elkaar duidelijke 
afspraken te maken.   

 
Vanuit de ouderklankbordgroep en de MR 

Het Vak College Hillegersberg wil graag dat de ouders van onze leerlingen meedenken over het 
reilen en zeilen binnen onze school. Dit doen we eens in de 6 tot 8 weken. We bespreken dan 
onderwijskundig zaken, kijken met een scherpe blik naar de organisatie en proberen extra 
activiteiten vorm te geven. De schoolgids (week van 1 oktober op de site), de PTA’s bovenbouw 
(week van 1 oktober op de site), werkgroep Kampen & Reizen en de schoolafspraken zijn zodoende 
onder de loep genomen. Allemaal om onze school weer verder te brengen. Deze maand hebben we 
een 1ste bijeenkomst gehad met de ouders die vorig jaar zitting hebben genomen in de 
ouderklankborgroep. Ook heeft er al een apart de MR-overleg plaatsgevonden. Beide geledingen 
zijn bezet maar het zou geweldig zijn om meer ouders/verzorgers te verwelkomen! Mocht u 
geïnteresseerd zijn mail dan naar epetersen@lmc-vo.nl.  

 
Communicatie met ouders 
• Het is voor de samenwerking en voor een goede begeleiding van de schoolloopbaan van uw zoon of 

dochter echt van groot belang dat er een goede communicatie is tussen ouders en de coach (de 
school). We dienen daarvoor niet alleen over uw juiste e-mailadres te beschikken maar ook over de 
juiste 06-nummers. Daarnaast verwachten we natuurlijk dat alle ouders aanwezig zijn bij een 
kennismakingsavond of bij de coachgesprekken waarvoor u een uitnodiging ontvangt. 
Als uw twijfelt of wij wel over de juiste gegevens beschikken, verzoeken wij u contact op te nemen 
met onze administratie.  

 
Cashless betalen 
• Alle leerlingen van het VCH kunnen vanaf nu Cashless betalen in de kantine. Op de schoolpas kan 

geld worden gezet waarmee alleen in de kantine kan worden betaald. Instructies hierover zijn 
toegezonden en staan ook op de website. Samen met het kluisje hebben we nu alles op 1 systeem; 
veilig en handig. Mocht het pasje kwijt zijn kunnen we een nieuwe pas aanvragen tegen een geringe 
vergoeding. Na de herfstvakantie kan er alleen nog maar Cashless betaald worden bij de kantine. 
 

PERSONEEL&LEERLINGEN 
Personeel  
• Wij zijn het schooljaar met een compleet team begonnen. Leuk om weer zoveel nieuwe collega’s 

met zoveel enthousiasme welkom te mogen heten. Ook starten we dit schooljaar met een tweetal 
stagiaires. Zowel mevrouw Kurt als de heer De Jong lopen stage bij de vakgroep Rekenen & 
Wiskunde. Fijn die extra handen in de klas; kunnen we nog meer maatwerk leveren.   
 

Leerlingen  
• Dit jaar wil ik graag iets persoonlijker kennis maken met de jarigen van de week. De leerlingen die in 

de komende schoolweek jarig zijn ontvangen een uitnodiging om op woensdag of donderdag het 
eerste uur bij mij op de koffie/thee te komen. Dit is niet alleen heel gezellig, maar ik ontvang ook 
gelijk de nodige informatie van de leerlingen. Wat gaat er in hun ogen en beleving goed en wat kan 
mogelijk anders. Voor de leerlingen is het natuurlijk ook leuk om kennis te maken met de andere 
jarige leerlingen uit de diverse leerlagen.  

 
Edwin Petersen  
Locatieleider Vak College Hillegersberg 

mailto:epetersen@lmc-vo.nl
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