Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2018 - 2019
Nummer 9, mei 2019

Hierbij ontvangt u de negende en één na laatste 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)
 27 mei – 3 juni
: Afname rekentoets klas 3
 5 juni
: Kennismaking nieuwe 1ste jaars leerlingen Outdoor Valley
 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)
 17 juni – 21 juni
: Talent- en Cultuurweek klas 1, 2 en 3
 2 juli
: Diploma uitreiking (klas 4)
 9,10, en 11 juli
: Ardennen kamp (Klas 2 en 3)
 12 juli
: Einde periode 3
 15 juli
: Rapportvergaderingen (leerlingen lesvrij)
ONDERWIJS
Terugblik DO-blokken (zo maar een greep van wat er allemaal gebeurt)

Kennismaking nieuwe 1e-jaars leerlingen bij Outdoor Valley
Op woensdagmiddag 5 juni gaan de nieuwe 1e jaars leerlingen alvast kennis met
elkaar maken door met elkaar samenwerkingsspelen en teambuildingsactiviteiten te doen bij Outdoor
Valley. Met zo’n 85 leerlingen en de nieuwe coaches gaan we met de bus op pad. Een ideaal moment
voor het VCH om kennis te maken met de nieuwe leerlingen van volgend jaar! Wie is wie, Doen en veel
bewegen; top activiteit! Hopelijk hebben we net als vorig jaar heerlijk weer!
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Talent- & Cultuurweek
In de week van 17 t/m 21 juni is het tijd voor de allereerste VCH Talent en Cultuurweek! Alle reguliere
lessen komen te vervallen en maken plaats voor culturele en kunstzinnige activiteiten. Klas 1 en 2 gaan
aan de slag met het thema ‘Around the world’. Een alternatief DO-blok programma, een coachdag,
klassenactiviteiten en een uitje waar zij hun kunstzinnige kant gaan bekijken. Klas 3 gaat veel op pad en
zal in deze week CKV afsluiten. Van museumbezoek tot theater maken; geen discipline zal worden
overgeslagen. Het wordt een feestje!
Tevredenheidsonderzoeken leerlingen en ouders
Zie onderstaande resultaten voor dit schooljaar. Een resultaat waar we met elkaar trots op mogen zijn!

ORGANISATIE
Eruit !!!!!!
De komende periode staat vol met activiteiten! Outdoor Valley voor de nieuwe leerlingen, Disney reis klas
4, Talent en Cultuurweek, de LMC- kasteel dag voor klas 1, schoolreis en natuurlijk het Ardennen kamp
voor klas 2 en 3 op 9, 10 en 11 juli. De leerlingen en ouders die het betreft zijn op de hoogte gesteld over
dit Ardennen kamp middels een 2de nieuwsbrief. Meer informatie over deze reis, die opgezet is door onze
werkgroep samen met Buffel Outdoor, zal spoedig volgen. Al deze activiteiten, met daarnaast nog
scholing collega’s en suikerfeest, geven natuurlijk ook de nodige roosterwijzigingen. Hou dus de site in de
gaten!
PERSONEEL & LEERLINGEN
Personeel
We zijn druk doende met het formeren van het docententeam van volgend jaar. Zoals eerder aangegeven
in de vorige nieuwsbrief gaat ons leerlingenaantal volgend jaar weer groeien. En groei van leerlingen
betekent ook groei op het gebied van aantal docenten. Voor volgend schooljaar wil ik vast 2 nieuwe
collega’s voorstellen: meneer van ’t Westende (LO en D&P) en mevrouw Kleberg (Engels en M&M).
Naast de vakken zullen zij ook als coach gaan fungeren. We zijn erg blij dat zij ons team volgend jaar
komen versterken!
Leerlingen
Het damesteam van het VCH heeft afgelopen dinsdag wederom laten zien
dat ze nagenoeg onverslaanbaar zijn. In een klein toernooi werden alle
tegenstanders wederom op een nederlaag getrakteerd. We gaan ervoor om
het beste team van Rotterdam te worden! Als de finales in beeld komen
houden we jullie natuurlijk op de hoogte! TROTS op deze meiden!
Ook dit jaar hebben onze leerlingen
van het Vak College Hillegersberg
meegedaan aan de MS-Motion van
Rotterdam. Deze keer was de start-finish aan het
familierestaurant De Bergsche Plas in Bergschenhoek. Voor
sommigen een moeilijke keuze, thuis met mama Moederdag
vieren of de MS-Motion. Voor een enkeling was die keus snel
gemaakt. Met mama op Moederdag de MS-Motion lopen. Zo
hebben de leerlingen en uiteraard enkele docenten van het VCH
ook dit jaar bijgedragen aan de strijd tegen MS.
Edwin Petersen
Locatieleider Vak College Hillegersberg
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