Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2019 - 2020
Nummer 1, september 2019

Hierbij ontvangt u de eerste oudernieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020. 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)
 1 oktober
: Docenten studiemiddag; leerlingen lesvrij vanaf 12.00uur.
 7 oktober
: Dag van de leerkracht!
 15 oktober
: Workshops B-boy (leerlingen klas 1)
 17 oktober
: De VCH Scholenmarkt (leerlingen klas 3 en 4)
 19 t/m 27 oktober
: Herfstvakantie!
ONDERWIJS
Wat er allemaal nog meer gebeurde deze maand….

Terugblik start schooljaar
En toen was het ineens
alweer oktober. Het schooljaar is goed gestart in de eerste week van september. Vooral voor onze
nieuwste aanwinsten uit de brugklas een spannend moment. Waar moet ik zo heen, wie was ook alweer
mijn coach, waar heb ik allemaal les? De eerste leerling, Isabella uit 1D, was dan ook een uur voor tijd
aanwezig. De eerste week zijn we gestart met een introductieprogramma. Dit is bedoeld om elkaar te
leren kennen of juist de groep weer sterk te laten starten. Daarna begonnen de eerste schoolweken en
nu heeft iedereen (weer) door hoe het op het VCH eraan toe gaat. We hopen op een fantastisch
schooljaar!
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B-boy (klas 1) en theater plus programma
Op 15 oktober staan de workshops omtrent de voorstelling B-boy gepland voor onze 1ste klas leerlingen.
In lokaal 1.10 gaan de klassen met professionele theater docenten aan de slag en zullen ze ook kijken
naar stukken uit dit theater stuk. In november zullen we met dezelfde leerlingen gaan kijken naar de
complete voorstelling B-boy in het Maastheater.
Voor de echte liefhebbers van theater, zang en dans; na de vakantie starten er op de dinsdagmiddag
extra lessen in ons Theater Plus programma! Meer info volgt
ORGANISATIE
Kennismakingsavond 2019-2020
Afgelopen donderdagavond was de kennismakingsavond van uw zoon of dochter. Veel van
de ouders hebben het regenachtige weer getrotseerd onze kant op. De coaches hebben
deze avond hun best gedaan om via een PowerPoint de nodige informatie aan u door te
geven. Ook kon u via foto’s of een filmpje zien hoe jullie kinderen de eerste 4 schoolweken
hadden beleefd. Aan het einde van de avond kon u via een rood of groen kaartje aangeven of
u het leuk vindt om op school te helpen. Leuk om te zien dat zoveel ouders het leuk vinden
om ons te ondersteunen bij activiteiten, bedankt hiervoor!
Mail, jaaragenda en website
Via de mail zullen we u op de hoogte houden van activiteiten,
belangrijke schoolzaken en bijeenkomsten. Het is belangrijk om wijzigingen in
persoonsgegevens (zoals email en tel. nummer) aan ons door te geven, zodat wij u op de hoogte kunnen
blijven houden. Alle belangrijke “post” zullen wij ook op de website plaatsen mocht u het nog een keer
terug willen lezen. Onze jaaragenda staat op onze website en in onze schoolgids. Hierin kunt u
belangrijke data vinden zoals: vakanties, examendata, stages en wellicht de belangrijkste - de
ontwikkelgesprekken. Mocht u iets missen, tips willen geven of een vraag hebben, contact de coach van
uw zoon of dochter of stuurt u een mail naar epetersen@lmc-vo.nl.
Ontwikkeltijd docenten
Conform de CAO-VO wordt er op het VCH ook geïnvesteerd in ‘ontwikkeltijd’. Hiervoor hebben we een
aantal dagdelen per jaar gereserveerd. U kunt in de jaaragenda op de website en in onze schoolgids
terugvinden op welke dagen deze ontwikkeltijd is ingepland. We draaien op deze dagen minder lessen of
draaien een 40-minuten rooster. We houden u en de leerlingen via de diverse media (oudernieuwsbrief,
website en roosterwijzigingen op de planborden) op de hoogte.
MR en ouderklankbordgroep
Het Vak College Hillegersberg wil graag dat de ouders van onze leerlingen meedenken over het reilen en
zeilen binnen onze school. Dit doen we eens in de 6 tot 8 weken. We bespreken dan onderwijskundige
zaken, kijken met een scherpe blik naar de organisatie en proberen extra activiteiten vorm te geven.
Allemaal om onze school weer verder te brengen. Deze maand hebben we een 1ste bijeenkomst gehad
met de ouders die vorig jaar zitting hebben genomen in de MR en ouderklankbordgroep met daarbij 4
nieuwe ouders! Beide geledingen zijn dus bezet maar het zou geweldig zijn om meer ouders/verzorgers
te verwelkomen! Mocht u geïnteresseerd zijn mail dan naar epetersen@lmc-vo.nl.
PERSONEEL & LEERLINGEN
Personeel
Vanaf 27 september is onze theater docent mevrouw Lozica met zwangerschapsverlof gegaan. Ze is
vervangen door mevrouw Slierendrecht, die de rest van het jaar haar lessen en taken zal overnemen. We
wensen mevrouw Slierendrecht veel plezier!
Onze mode docent mevrouw van der Wel heeft een knieblessure opgelopen (heel veel sterkte voor haar).
Mevrouw Aisati neemt tot mevrouw van der Wel terug is haar lessen over.
Leerlingen
Net als vorig jaar nodig ik elke week de jarige leerlingen uit. Op de maandag of
donderdag ochtend onder het genot van een kopje thee de felicitaties overbrengen
en vragen naar de cadeaus. Ook komen de schoolzaken aan bod; heb je het naar
je zin, leukste docent, tips voor de aula of activiteiten en welke regel zou je
veranderen op school… Een fijn moment om de dag of week mee te starten!
Tot slot wil ik u (alle ouders) namens het hele team van het Vak College Hillegersberg een mooi
schooljaar toewensen. Laten we er met elkaar, ouders, leerlingen en team VCH een mooi, betekenisvol,
enthousiast en bovenal fijn jaar van maken!
Edwin Petersen
Locatieleider Vak College Hillegersberg
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