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Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2018 - 2019  
       Nummer 4, december 2018 

 
 

 
Hierbij ontvangt u de vierde oudernieuwsbrief van het schooljaar 2018-2019.  
U treft in deze brief informatie aan over activiteiten die bij ons in de planning staan, maar u leest 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) 
• 22 dec t/m 6 jan  : Kerstvakantie 
• 7 januari   : Start schooljaar 2019 (leerlingen zijn de 1ste 2 uur vrij) 
• 7 jan t/m 18 jan  : Afname oefentoets en rekentoets klas 4 
• 23 januari   : Lesjesmiddag groep 8 (Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur) 
• 25 januari   : Schaatsen klas 1 en 2 
• 30 januari   : Open huis voor de buurt vanaf 15.00 uur 
• 31 januari   : Stoeltjesavond voor ouders klas 1 t/m 4 
• 9 februari   : Open dag VCH 
• 12 februari   : Sollicitatietraining klas 3 
• 14 februari   : Het VCH Valentijn schoolfeest! 
 

ONDERWIJS 
Terugblik coachgesprekken 4 en 6 december 
De eerste coachgesprekken hebben deze maand plaats gevonden. Er was een goede opkomst en bijna 
alle leerlingen hebben hun rapport gekregen. Binnen de gesprekken is het gegaan over de resultaten en 
het gedrag van het kind. Ook is er gekeken naar persoonlijke doelen die gesteld kunnen worden voor de 
volgende periode. Over de ontwikkelgesprekken zal een kort verslag volgen in magister. Veel blije 
gezichten, een enkele draai om de oren en veel complimenten over de aanpak en de 
aankleding van de aula! 
 
JINC-stage 
Deze week met het DO-blok Construction klas 2 op bliksemstage geweest. Maandag 
zijn we in twee groepen met de taxi elk bij een bedrijf wezen kijken. Bij Mebin hebben 

we het hele proces van het bereiden van beton bekeken en mochten 
we de kwaliteit hiervan testen. De andere groep werd naar Jumbo 
offshore gebracht. Hier werd de hele vloot van dit bedrijf bekeken en 
gepresenteerd, om vervolgens een kijkje op de wal te nemen. 
Donderdag werd de stage afgerond in het Maritiem museum voor 
een Experience op Offshore gebied. Tijdens twee activiteiten hebben 
we, als echte onderzoekers, eerst de waterkwaliteit 
besproken en vooral getest! Daarna werden we losgelaten op 
een boorplatform. Hier konden we verschillende beroepen die 
aanwezig zijn op het platform simuleren. Beide dagen werden 
als zeer leerzaam ervaren en voor sommigen gaf het zelfs 
wat toekomst perspectief! Top stages dus.      
 
 

Sinterklaas en Kerst op het VCH  
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ORGANISATIE 
Uit de MR en de ouderklankbordgroep 
Iets meer dan twee weken geleden heeft er overleg plaatsgevonden bij zowel de MR als de 
ouderklankbordgroep. Bij beide overleggen is het initiatief van de werkgroep ‘Schoolreizen en Kampen’ 
besproken. We willen per leerlaag namelijk heel graag een meerdaagse reis organiseren en de vraag 
was; wat vinden jullie hierbij als ouders belangrijk?. Er kwamen hele zinvolle en goede punten naar voren 
waarmee de werkgroep verder is gegaan. Inmiddels hebben alle leerlingen van klas 1, 2 en 3 een 
informatiebrief ontvangen om te inventariseren hoe groot de belangstelling is bij de leerlingen en hoe 
enthousiast de ouders zijn. Als het goed is heeft uw zoon of dochter het betreffende antwoordstrookje ook 
weer ingeleverd.  

 
Kerstkaarten actie- Stichting Nationaal Ouderenfonds  
Tijdens de LOB-uren en tijdens de kerstviering van de bovenbouw hebben de leerlingen kerstkaarten 
gemaakt voor ouderen die tijdens Kerst vaak eenzaam zijn. Dit ook naar aanleiding van een oproep 
van onze minister Hugo de Jonge. Een kaartje dus om de ouderen bij Humanitas op te vrolijken en te 
laten weten dat wij aan hen denken. Mooie actie van onze leerlingen. 
 
Slow start 7 januari  
Maandagochtend 7 januari start het personeel van het Vak College Hillegersberg met een 
Nieuwjaarsontbijt. Stukje teambuilding en een mooi moment om de agenda’s te 

synchroniseren voor de komende periode. Dit betekent dat de leerlingen die dag het 1e en 2e uur 
nog geen les hebben. Op deze manier kunnen ze dus langzaam weer wennen aan het 
schoolritme    
 
PERSONEEL & LEERLINGEN 
Personeel  
Na de Kerstvakantie worden de lessen van mevrouw Houtbraken overgenomen door mevrouw 
Tozlu, en mevrouw Kleberg. Zij is nieuw op het Vak College Hillegersberg; dus welkom en heel 
veel plezier. 
  
Leerlingen  
Deze maandelijkse oudernieuwsbrief biedt ook de ruimte om een aantal leerlingen een 
extra ‘pluim’  te geven. Deze maand gaat deze naar de leerlingen die de ‘Foute 
Kersttruien-wedstrijd’ hebben gewonnen: Damian, Boy en Rens 
 

Tot slot wens ik u namens het gehele team van het Vak College 
Hillegersberg: 
    
‘Fijne Kerstdagen en een mooi 2019!’ 
 
Edwin Petersen  
Locatieleider Vak College Hillegersberg  
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