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Hierbij ontvangt u de zevende 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)
 2 april en 4 april
: Coachavonden klas 1 t/m 4
 6 april
: AD-Run Klas 1 van DO Blok “De hardloper”
 8 april tot en met 16 april : CSPE Examens Klas 4- Praktijk examens
 12 april
: Schoolhockey toernooi
 12 april
: Jinc stage Klas 2
 18 april
: Centraal Examen Biologie Examen klas 4
 19 april
: Terugkomdag stage Klas 3
 20 april tot en met 5 mei : Meivakantie
 7 mei tot en met 17 mei
: Centrale Examens Klas 4
 9 mei
: Challenge 010 voetbalwedstrijden
 20 mei tot en met 24 mei : Diataal afname klas 1 en 2
Challenge 010 voetbal
ONDERWIJS
Terugblik DO-blokken

Ontwikkelgesprek met de coach
Als het goed is bent u uitgenodigd om dinsdag 2 of donderdag 4 april langs te komen voor een
ontwikkelgesprek met de coach. Tijdens dit gesprek zullen de resultaten en het gedrag van uw kind op
school worden besproken. Ook is er ruimte voor u om vragen te stellen aan de coach. Na het
rapportgesprek willen we u vragen om een tevredenheid enquête in te vullen over de school. De uitslag
kan ons helpen onszelf te blijven ontwikkelen en onze sterke kwaliteiten te behouden.
Praktijk en Theorie examens
We gaan een spannende periode in; de examens voor onze klas 4 leerlingen staan voor de deur! In de
week van 8 april maken we een start met de praktijk examens, de zogenoemde CSPE’s (Centraal
1

Schriftelijk Practicum Examen). Per profieldeel zal er een examen afgelegd worden en het gemiddelde
van de 4 profieldelen telt als eindexamen Dienstverlening en Producten.
Net voor de meivakantie zal ook het eindexamen Biologie plaatsvinden (18 april). De overige vakken
staan gepland na de meivakantie. Mocht u meer informatie willen rondom de examen roosters kijk dan op
onze website; www.vakcollegehillegersberg.nl
ORGANISATIE
24-uurs marathon voor Daniel den Hoed

Aanmeldingen VCH
Vanaf 5 maart konden basisschoolkinderen zich inschrijven op hun VO school van voorkeur. Wij vonden
het spannend, want we waren benieuwd of onze open dag, de lesjesmiddag, het bezoeken van
basisscholen het gewenste effect hadden gehad. Gelukkig bleek dit het geval: meteen vanaf de eerste
dag stroomden de aanmeldingen binnen. Uiteindelijk hebben 109 leerlingen het Vak College
Hillegersberg op nr. 1 gezet. Ouders gaven aan dat ze ook van huidige leerlingen goede berichten
hadden gehoord over onze school. We zijn enorm trots.
Oproep!
Wij zijn nog steeds op zoek naar ouders die mee willen denken over onze school. Zoals bekend is er
altijd ruimte voor versterking in de MR of Ouderklankbordgroep, maar ook voor assistentie bij de
verschillende projecten! We gaan met het VCH weer een leuke periode in vol met projecten; Talent &
Cultuurweek, schoolkamp, Jinc-stage, diploma-uitreiking, schoolreis, sportdag enz. U begrijpt dat alle
hulp welkom is! Als u zich geroepen voelt om aan één van deze projecten een bijdrage te leveren mailt u
mij dan; epetersen@lmc-vo.nl
Versterking techniekonderwijs
Samen met 6 andere LMC-locaties participeert het Vak College Hillegersberg in het regioplan Sterk
Techniekonderwijs Rotterdam-Noord. In het regeerakkoord wordt structureel € 100,- miljoen uitgetrokken
om te komen tot dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs op het vmbo. Een sterk vmbo
draagt namelijk bij aan de doorstroom via het middelbaar beroepsonderwijs naar de arbeidsmarkt. En
daar staan ze te springen om goed geschoold technisch personeel. Op het VCH bieden wij behoorlijk wat
techniek aan. Toch is het goed om met elkaar eens kritisch naar dat aanbod te kijken. Zeker nu er
plannen zijn om het ‘juniortechnieklokaal’ op de schop te nemen. Hoe zorgen we ervoor dat ons aanbod
aansluit bij de beoogde beroepen (en vaardigheden) van de toekomst? Bieden we voldoende techniek
aan in de bovenbouw of zouden we met een moderne versie van BWI een ‘hotspot’ kunnen zijn in de
regio. (Geen enkele vmbo school in Rotterdam-Noord biedt dit profiel aan). Hoe kunnen we een link
leggen met leerlingen uit het PO? Interessante vragen en ontwikkelingen voor onze school!
PERSONEEL & LEERLINGEN
Personeel
Mevrouw Wijnja heeft afscheid bij ons genomen zoals u weet. Wij hebben haar in het zonnetje gezet en
bedankt voor haar bijdrage aan onze school. Meneer Arikan neemt de lessen over voor klas 1 en 2,
voordat mevrouw Mollinga na de meivakantie zal starten op het VCH. Verder heeft mevrouw Kiran
(overstap coach Klas 3&4) een dochter gekregen; van harte gefeliciteerd en veel geluk & gezondheid!
Leerlingen
Deze maand gaan de complimenten naar onze toppers op de fiets en iedereen die een steentje heeft
bijgedragen aan de 24-uurs actie voor Daniel den Hoed. Geweldig om de energie en inzet te zien bij alle
leerlingen voor dit goede doel. Een extra compliment aan Quinten uit klas 3C; wat een ingrijpende,
treffende en mooie video heb je gemaakt als afsluiting van deze 24-uurs marathon; knap!
Edwin Petersen
Locatieleider Vak College Hillegersberg
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