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Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2018 - 2019  
       Nummer 10, juni 2019 

 
 

 

Hierbij ontvangt u de tiende en laatste oudernieuwsbrief van het schooljaar 2018-2019. Wat gaat het snel 
zeg zo’n jaar. 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 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) 

 17 juli   : Klas 1,2 en 3 boeken inleveren en rapporten ophalen 

 18 juli   : Vakantie! 

 3 september  : 1ste schooldag schooljaar 2019-2020 (informatie volgt in de vakantie) 
                                                                                                                   

ONDERWIJS 
Examenuitslag 2019 
Inmiddels is ook de uitslag van het 2e tijdvak bekend. We mogen op 2 juli 95% 
van onze examen kandidaten een diploma overhandigen. Een mooi resultaat 
waar we met elkaar trots op mogen zijn. Voor de leerlingen die in het 2de 
tijdvak een herexamen moesten doen om hun diploma te halen was het 
natuurlijk extra spannend. Fijn dat bijna alle kandidaten dit tot een goed einde 
hebben gebracht. Op naar een feestje! 
          

Wat er allemaal nog meer gebeurde deze maand…. 
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Terugblik Talent- & Cultuurweek 
In de week van 17 t/m 21 juni was het tijd voor de allereerste VCH Talent en Cultuurweek! Alle reguliere 
lessen kwamen te vervallen en maakten plaats voor culturele en kunstzinnige activiteiten. Het was een 
geweldige week vol met hoogtepunten. Extra applaus gaat uit naar mevrouw Lozica en onze culturele 
partner MAAS Rotterdam; jullie hebben iets geweldigs in elkaar gedraaid! Ook alle ouders die zijn komen 
kijken op de ART-dag (vrijdag) onwijs leuk dat jullie er waren!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANISATIE 
De laatste activiteiten op een rij… 
Nadat we op 2 juli alle ouders en leerlingen van klas 4 hebben uitgezwaaid na de diploma uitreiking is het 
aftellen geblazen… Het 1ste VCH Ardennen kamp staat voor de deur! De sweaters zijn binnen, de paklijst 
is doorgenomen, een mini Ardennen website is gemaakt; iedereen is er klaar voor. Op 9, 10 en 11 juli 
zullen de leerlingen uit klas 2 en 3 die zich hebben opgegeven in de Ardennen vertoeven. De overige 
leerlingen hebben een aangepast programma en een uitje naar de Efteling. Woensdag 17 juli zullen de 
leerlingen uit klas 3 de boeken in de ochtend inleveren en daarna hun rapport ontvangen. Met klas 1 en 2 
sluiten we het jaar feestelijk af op deze dag; in de aula en bij de coach met alle ouders!  
 
PERSONEEL & LEERLINGEN 
Personeel  
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat ons team is versterkt met mevrouw Kleberg en meneer 
van ’t Westende. Ook zullen aankomend jaar mevrouw Bloem 
(TRON) en meneer Reedijk (Wiskunde) ons VCH team aanvullen en 
daarmee is onze formatie voor aankomend jaar zo goed als compleet!  
 
Leerlingen          
In deze nieuwsbrief geven we natuurlijk een groot compliment aan 
alle leerlingen die geslaagd zijn. Wat een knappe prestatie en wat een 
mooi resultaat. 
Een groot compliment gaat ook naar ons dames voetbalteam. Zij zijn 
KAMPIOEN geworden van Rotterdam met het Challenge 010 project! 
 
 
Tot slot wil ik u (alle ouders) namens het hele team van het Vak 
College Hillegersberg bedanken voor het gestelde vertrouwen en de samenwerking het afgelopen jaar. 
Goed onderwijs verzorgen wij met elkaar. 
 
Edwin Petersen  
Locatieleider Vak College Hillegersberg    


