Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2018 - 2019
Nummer 2, oktober 2018

Hierbij ontvangt u de tweede 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)
 07 november
: Persconferentie VCH en Excelsior 4 All (Leerlingen klas 2)
 13 november
: LMC dag (Leerlingen lesvrij)
 20 november
: Social Media avond voor ouders
 23 november
: Einde periode 1 voor klas 1 t/m 4
 26 november
: Start stage klas 4
 27 november
: Organisatie dag Vak College Hillegersberg (Leerlingen lesvrij)
 04 en 06 december
: Coach gesprekken met ouders en leerlingen
 05 december
: Sinterklaas!
ONDERWIJS
Cito en Diataal
De leerlingen van klas 1 zijn in de eerste weken getoetst middels de Cito toets en Diataal. De
opbrengsten van deze testen zullen intern worden geëvalueerd om zodoende het “maatwerk” vorm te
geven in de lessen. Tevens zullen opvallende uitslagen besproken worden tijdens de coachgesprekken in
december. Een mooi meetmoment waarbij we na 12 weken VCH kunnen zien waar we staan met elkaar.
Inhaallokaal
M.i.v. dinsdag 6 november zal lestijd 7 door leerlingen gebruikt kunnen worden om een gemiste toets in
te halen. Vanuit Magister kunt u inzicht krijgen in de cijfers. Ieder gemist cijfer dient tijdig (voor einde van
een periode) ingehaald te zijn om een compleet rapport te krijgen. Dit geldt zowel voor de Onderbouw als
de Bovenbouw. Erg prettig zo’n vast moment voor zowel de leerling als de vakdocent.
Wat gebeurde er nog meer deze maand
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Theater plus programma
Vanaf dinsdag 6 november kunnen alle leerlingen van klas 1 en 2 wekelijks in lesuur 7 en 8 deelnemen
aan een Plusprogramma Theater en Dans.
De lessen zullen gegeven worden door een docent van Maas Theater en Dans. De lessen zijn
opgedeeld in drie blokken: tot de kerst een blok dans, tot de voorjaarsvakantie theater en tot
juni wordt er door de leerlingen een voorstelling gemaakt. Deze voorstelling wordt
gepresenteerd tijdens de talent- en cultuurweek. Ter introductie krijgt de eerste
klas volgende week een enthousiasmerende workshop! De tweedejaars
hebben deze voor de herfstvakantie gehad. Leerlingen kunnen zich
hiervoor aanmelden via de mail of persoonlijk bij mevr. Lozica.
ORGANISATIE
Werkgroep Burgerschap
Op het VCH hebben we Burgerschap hoog in het vaandel staan. We onderhouden o.a. contact met de
stichting Excelsior4all, het Jacq. Dutilh Huis, de winkeliers in de buurt en de stichting Daniel den Hoed.
Op 7 november organiseren we een persconferentie met spelers van Excelsior voor onze leerlingen uit
leerjaar 2. Later in het schooljaar worden er meer evenementen georganiseerd met deze stichting.
Tevens zijn we in het kader van “het goede doel” bezig met het voorbereiden van een 24uurs event voor
de Daniel den Hoed stichting. (In de volgende oudernieuwsbrief meer informatie)
Ook zijn er contacten met het ouderencentrum Jacq Dutilh Huis om Jong & Oud te verbinden door allerlei
activiteiten met elkaar te ondernemen.
Oproep!
Niet alleen groeit het VCH qua leerlingen en docenten aantal, maar ook qua initiatieven. Vanuit de
leerlingen en docenten komen er ideeën voor bijvoorbeeld een schaatsevenement, schoolfeest, inhaallokaal, studielokaal na schooltijd, aula surveillance, helpen in de keuken, buurtwerk begeleiding, etc.
Daarbij hebben we naast onze VCH collega’s eigenlijk ook vrijwilligers nodig! Mocht u tijd hebben en u
ziet hierin een rol voor u weggelegd, stuurt u mij dan een e-mail; epetersen@lmc-vo.nl
Daarnaast kunt u altijd nog aansluiten in de Ouderklankbordgroep of de MR. Ouders, leerlingen en
school; samen willen we er wat moois van maken!
PR op het VCH
Deze maand zullen we van start gaan met de leerlingen werving voor volgend schooljaar. We vinden
daarin de participatie van de huidige VCH leerlingen (en ouders) enorm belangrijk; wie kan het verhaal
nog beter vertellen dan de leerling zelf! Daarom zullen we leerlingen vragen om mee te gaan naar een
scholenmarkt in de buurt waar ze vandaan komen, mee te gaan met een presentatie naar hun oude
basisschool en een feedbackkaart te schrijven naar hun “oude” groep 8 juf of meester. Uiteraard doen we
dit altijd in samenspraak met de ouders.
Cashless betalen en Ouderbijdrage
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen is het cashless betalen ingevoerd op het VCH. Tot
aan de herfstvakantie kon er nog met contant geld betaald worden, maar vanaf nu alleen met de
schoolpas. Mocht u informatie willen hebben om deze schoolpas te activeren, kijk op onze website;
www.vakcollegehillegersberg.nl
De ouderbijdrage van €115,00 wordt geïnd via WIScollect. Vanuit de administratie is via WIScollect een
uitnodiging via de mail gestuurd met de betalingsmogelijkheden. Wij verzoeken u deze ouderbijdrage op
tijd te voldoen. Zo zijn wij als school instaat om zoveel mogelijk activiteiten voor onze leerlingen te
realiseren.
PERSONEEL&LEERLINGEN
Personeel
Ook het VCH team 18-19 staat op de foto! Verder heeft
mevrouw Slinger haar bevoegdheid VMBO onderbouw gehaald;
een prestatie van formaat!
Leerlingen
Vanuit de jarige van de week hoor ik elke week hoe het gaat op
onze school. Een positieve uitroep, een kritische noot, iets wat
ze heel leuk vinden en welke aanpassingen ze zouden doen als
ze een dag directeur zouden zijn. Deze quote wil ik u niet
onthouden; “Het probleem is dat ik op mijn vorige school overal
mee weg kwam; hier zien ze alles”.
Edwin Petersen
Locatieleider Vak College Hillegersberg
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