Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2018 - 2019
Nummer 8, april 2019

Hierbij ontvangt u de achtste 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)
 20 april tot en met 5 mei : Meivakantie
 23 april tot en met 16 april : Lenteschool klas 3 en 4
 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
 27 mei tot en met 3 juni
: Afname rekentoets klas 3
 30 mei en 31 mei
: Hemelvaartsdag en vrijdag vrij
 7 juni
: Hockeyfinale dames (klas 1 en 2)
 10 juni
: 2de Pinksterdag
 11 juni
: Disneyland Parijs (klas 4)
 12 juni
: Uitslagen examens (klas 4)
 12 juni
: LMC Sparta kasteel dag (voetbaltoernooi klas 1)
ONDERWIJS
Terugblik DO-blokken

Oordeel van de inspectie
Eind november heeft het Vak College Hillegersberg bezoek gehad van de onderwijsinspectie. De
bevinding hiervan mochten we kort geleden ontvangen. Tijdens het bezoek zijn de indicatoren OP2 (zicht
op ontwikkeling & begeleiding) OP3 (didactisch handelen), KA1 (kwaliteitszorg) en KA2
(Kwaliteitscultuur) onderzocht. Op al deze vier belangrijke indicatoren is het VCH als ‘voldoende’
beoordeeld. Een mooie score! Tijdens het bezoeken van de lessen constateerden zij dat er duidelijk en
gestructureerd werd lesgegeven en dat de leerlingen actief bij de les betrokken worden. De jury was ook
tevreden over de schoolvisie op variatie, maatwerk, doen & bewegen en keuzes maken (DO-blokken en
keuzedelen). Ook kregen we complimenten over de sfeer en cultuur op school. Natuurlijk zijn wij erg blij
met dit oordeel, maar verbeteringen zijn altijd mogelijk.
JINC stage klas 2
In navolging van klas 1 zijn donderdag en vrijdag de 2 e klassen op Jinc-stage geweest. Kennismaken met
een bedrijf, kijken in het bedrijf, activiteiten uitvoeren op de werkvloer, personeel bevragen. Afijn,
leerzaam en bovenal lachende gezichten bij de leerlingen en hun begeleiders.

1

Stage leerjaar 3
Ook klas 3 is op stage geweest. Zij
ronden deze week hun stage
periode af. Sommigen leerlingen
verrasten ons echt met hetgeen ze
in korte tijd geleerd hebben.

Leerlingen van 1C helpen in de AH
De AH was één van de sponsoren bij onze 24-uursactie voor de stichting
‘Daniel den Hoed’. Als tegenprestatie zijn leerlingen uit 1C gaan helpen bij de
AH. Deze foto van ‘teamwork’ wilden we u niet onthouden.
ORGANISATIE
Lenteschool
Ook dit jaar bieden wij de leerlingen uit klas 3 en 4 weer de mogelijkheid om aan hun studie
te werken tijdens de meivakantie. Voor de leerlingen uit klas 3 kan dit zeer nuttig zijn,
omdat ze met deze extra ondersteuning succesvoller door kunnen stromen naar klas 4. En
voor de examenkandidaten biedt de Lenteschool de mogelijkheid om extra aandacht te
besteden aan een aantal moeilijke vakken. De kans op een diploma neemt hierdoor serieus
toe. De Lenteschool is van dinsdag 23 april tot en met vrijdag 26 april; gewoon in ons
schoolgebouw. De deelnemende leerlingen zijn hier inmiddels voor uitgenodigd.
Aanmeldingen
Dat het VCH er goed op staat, bleek wel uit het aantal aanmeldingen. Er waren zelfs meer
aanmeldingen dan plaatsen. We hebben dan ook voor het eerst bij twee onderwijsniveaus
leerlingen teleur moeten stellen. En dat is absoluut niet leuk. Niet voor de betreffende
leerlingen van groep 8 maar ook niet voor ons. We streven op het VCH naar een evenwichtige opbouw
van 4 klassen per leerlaag. Volgend schooljaar starten we met 3 klassen in leerjaar 4 en 4 klassen in
leerjaar 1, 2 en 3. Als het goed is, hebben we dan in schooljaar 2020-2021 onze optimale bezetting
bereikt. Een bezetting waarmee we een relatief kleine en persoonlijke school kunnen blijven.
PERSONEEL & LEERLINGEN
Personeel
Maandag 15 april is de heer Oord vader geworden van een prachtige zoon. Wat is hij trots zeg!
Verder zijn er geen wijzigingen in het team. Wel zijn wij druk bezig met het uitbreiden van het team voor
volgend schooljaar. Er komt weer een klas bij dus we hebben weer een enkele collega’s nodig.
Leerlingen
Leerlingen van DO Blok Klas 1 loopscholing hebben ter afsluiting van
periode 2 mee gedaan aan de AD City Run van 4,2 km. Wat een geweldige
ervaring bleek dit te zijn voor deze leerlingen om voor zoveel mensen te
mogen hardlopen, met als klap op de vuurpijl: finishen op de Coolsingel!
Alle leerlingen kwamen binnen de 40 minuten over de streep, de één met
gemak de ander half strompelend. Uiteindelijk gingen alle deelnemers met
een welverdiende medaille naar huis.
Een combinatieteam van leerlingen van het VCH en de TooropMavo heeft
vrijdag 12 april deelgenomen aan het Landelijke Schoolhockey toernooi. Dit
toernooi (een voorronde) vond plaats in Berkel en Rodenrijs.
De eerste wedstrijd werd door ons team met 2-0 gewonnen, hierna werd
een 7-1 gewonnen en de rest van de wedstrijden werd ook gewonnen.
Oftewel we gaan met dit team naar het finale toernooi in Amsterdam op 7
juni! Een geweldige prestatie van onze meiden!!
De complimenten zijn deze maand dus voor onze sporters!!
Maar we zouden onze examenkandidaten tekort doen als we ook niet hen
zouden benoemen. Zijn hebben met veel inzet al een aantal examens afgelegd en we wensen ze veel
succes met de laatste theorie-examens na de vakantie. (Vergeet dus voor al ook niet te leren in de
vakantie!)
Edwin Petersen
Locatieleider Vak College Hillegersberg
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