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Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2018 - 2019  
       Nummer 3, november 2018 

 
 

 
Hierbij ontvangt u de derde 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) 
• 04 december   : Leerlingen mogen hun schoen zetten 
• 04 en 06 december  : Coach gesprekken met ouders en leerlingen 
• 05 december   : Sinterklaas!  (zie ook verderop in de brief) 
• 07 december   : Studiebeurs klas 3 in Ahoy 
• 14 december   : Foute kersttruien dag! 
• 20 december   : Terugkomdag stage klas 4 
• 20 december   : Kerstviering klas 3 en 4 (zie ook verderop in de brief) 
• 21 december   : Kerstviering klas 1 en 2 (zie ook verderop in de brief) 

 
ONDERWIJS 
Bezoek van de inspectie 
Donderdag 22 november kreeg het VCH bezoek van de onderwijsinspectie. Twee inspecteurs bezochten 
lessen en voerden gesprekken met leerlingen, docenten, coaches en de directie. Natuurlijk hadden ze 
ook oog voor ons onderwijsconcept en onze begeleiding/ondersteuning. Aan einde van de dag gaven zij 
een terugkoppeling van hun bevindingen. Ze waren erg positief over de prettige sfeer in de school, het 
contact tussen de leerlingen en de docenten, de structuur en rust in de lessen en over de kwaliteitszorg 
op het VCH. Als mogelijkheid om verder te ontwikkelen noemden ze de persoonlijke leerroute (maatwerk) 
en de verslaglegging in de LOB-map. Met die punten gaan we natuurlijk aan de slag. Het grootste 
compliment wat we kregen was dat beide inspecteurs aangaven dat het VCH een prima school zou 
kunnen zijn voor hun eigen kind. 
 
Het Vak College Hillegersberg en Excelsior 
Woensdag 21 november hebben 4 leerlingen uit klas 4A (Gigi, Abdoe, Amal 
en Patrick) de persconferentie voor onze 2de klas leerlingen. Twee spelers 
van Excelsior (Mikael Anderson en Alessandro Damen) zijn op het VCH 
geweest om vragen te beantwoorden in het Engels en Nederlands. Deze 4 
leerlingen hebben in het kader van het organiseren van een activiteit deze 
persconferentie van A tot Z georganiseerd; knap! De persconferentie verliep 
heel goed en werd afgesloten met een uitreiking van bidons voor de best 
bedachte vragen. Complimenten! 
 
De feestmaand december 
December staat voor de deur… (wat gaat het snel). Het VCH heeft een aantal activiteiten op de agenda 
staan waar we jullie meer over willen informeren: 
- 5 december is het Sinterklaas; wellicht dat hij ook nog even langs komt op het VCH. De middag ervoor 
hebben alle leerlingen de mogelijkheid om in hun kluisje of in de docentenkamer hun schoen te zetten. 
Wellicht zit er 5 december wat lekkers in. Met sinterklaas draaien we de eerste 4 lessen met een 40 
minuten rooster en tussen 11.00 en 13.15 vieren we het sinterklaasfeest met de klas! 
- 14 december is het “Foute Kersttruien-dag”. Er is een prijs voor de meest foute kersttrui!  
- 20 december (donderdag) hebben we les tot 12:00 uur. Om 15:00 uur komen  de leerlingen van klas 3 
en 4 naar school voor de Kerstviering. 
- 21 december (vrijdag) hebben we de Kerstviering voor de leerlingen van klas 1 en 2. De leerlingen van 
klas 1 komen hiervoor om 8:20 uur naar school en zijn rond 09.45 klaar. De leerlingen van klas 2 dienen 
om 09:45 uur op school te zijn en gaan rond 11:00 uur genieten van hun Kerstvakantie.  

 
     Wat gebeurde er nog meer deze maand  
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ORGANISATIE 
Werkgroep schoolreizen en kampen 
De werkgroep ‘Schoolreizen en kampen’ is druk bezig om voor de leerjaren 1, 2 en 3 een reis voor te 
bereiden in de maand juli. (de leerlingen van leerjaar 4 hebben dan als het goed is hun diploma al ) 
Voor leerjaar 1 is het idee om 3 dagen (2 nachten) naar Outdoor Valley gaan. 
Voor leerjaar 2 staat er een Buitensport Kamp in Ommen op het programma. Dit wordt een 3-daagse reis. 
Voor leerjaar 3 wordt er gewerkt aan een Survivalkamp in de Ardennen. Ook deze reis duurt 3 dagen. 
De ouderklankbordgroep heeft positief gereageerd op deze initiatieven. In samenspraak met deze ouders 
hebben we ook ons best gedaan om de prijs zo schappelijk mogelijk te houden.  
Volgende week ontvangt u een brief met meer informatie en een prijsindicatie. U kunt op basis van deze 
brief aangeven of uw zoon/dochter deelneemt aan deze reis. Let wel: het gaat hier om een 
schoolactiviteit; leerlingen die niet meegaan krijgen een alternatief lesprogramma aangeboden. Natuurlijk 
hopen we dat iedereen mee wil en mee kan zodat de werkgroep op basis van het aantal aanmeldingen 
verder kan met de voorbereidingen.  
 
Afronding 1e periode DO-blokken met een certificaat!  

 
Cashless betalen en Ouderbijdrage (herhaling) 
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 dringend deze 
ouderbijdrage voor 15 december te betalen. Zo zijn wij als school instaat om zoveel mogelijk activiteiten 
voor onze leerlingen te realiseren. 
Nog steeds wil ik u uitdagen om deel te nemen aan de GMR of MR geleding van het VCH. Het is fijn om 
zoveel mogelijk ouders mee te laten denken over het wel en wee binnen de school en het LMC.  
 
Met elkaar de school promoten 
Met ons nieuwe PR-materiaal hebben wij samen met enkele leerlingen inmiddels diverse scholenmarkten 
bezocht. Geweldig om te zien hoe goed onze leerlingen het verhaal over onze school kunnen vertellen. 
Keurig netjes en beleefd. Echte ambassadeurs dus. En… wat was er veel belangstelling voor onze 
school. Er hebben al heel wat leerlingen van groep 8 zich opgegeven voor de lesjesmiddag op 23 januari. 
En velen gaven aan graag naar onze open dag te komen op 9 februari. 
 
PERSONEEL&LEERLINGEN 
Personeel  
Mevrouw Houtbraken heeft aangegeven dat ze toch meer affiniteit heeft met het basisonderwijs. Ondanks 
dat ze het VCH een super leuke school vindt, heeft ze daarom besloten om per 1 januari 2019 terug te 
keren naar het primair onderwijs. Haar lessen worden voor het grootste gedeelte overgenomen door 
mevrouw Tozlu. Zij komt terug van zwangerschapsverlof. Voor de resterende paar lessen hebben wij al 
een oplossing in gedachte maar die is nog niet definitief.   
 
Leerlingen  
Deze maandelijkse oudernieuwsbrief biedt ook de ruimte om een 
aantal leerlingen een extra ‘pluim’  te geven. Deze maand deel ik die 
extra pluim graag uit aan de leerlingen die ons zo fantastisch geholpen 
hebben op de scholenmarkten. 
 
Edwin Petersen  
Locatieleider Vak College Hillegersberg  

http://www.vakcollegehillegersberg.nl/
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