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Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2019 - 2020 

Nummer 2, oktober 2019 
  
  

  
Hierbij ontvangt u de tweede 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 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)  
  
5 november    : Bijeenkomst MR en ouderklankbordgroep van het VCH   
11 & 12 november  : JINC stage klas 1A t/m 1D  
12 t/m 15 november : Herfstlunch Jacques Dutilhhuis klas 3A, 3B, 3C en 3D  
13 november  : B-Boy voorstelling in het Maastheater en Outdoor Valley run voor klas 1   
21 november  : Scholenmarkt voor klas 3 en 4 leerlingen op de TooropMavo  
22 november  : Einde periode 1 voor klas 1, 2 en 3 en einde periode 4 voor klas 4  
25 november  : Start stage klas 4  
26 november  : Organisatie dag VCH (leerlingen vrij)  
3 & 4 december : Coach middag en avond voor alle klassen  
5 december   : VCH-sinterklaasviering en organisatiemiddag (na 12.00uur lesvrij)                                     
  
  
ONDERWIJS            
Wat er allemaal nog meer gebeurde deze maand….   
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6 november ‘Staking in het onderwijs’  
De bonden hebben opgeroepen om op 6 november in het PO en VO het werk neer te leggen en om 
te ‘staken’ voor een eerlijk salaris en minder werkdruk. Het Vak College Hillegersberg ondersteunt 
deze standpunten, maar vindt de bereidheid tot staken een individuele keuze. Afhankelijk van de 
bereidheid kijken wij of een alternatief (ingekort) rooster tot de mogelijkheden behoort. Dit wordt 
uiterlijk maandag via de mail en website gecommuniceerd.   
  
LOB (loopbaan oriëntatie en begeleiding) programma  
Dit schooljaar zijn we gestart met het programma Intergrip. Dit programma zal op het VCH gebruikt 
gaan worden voor de loopbaanontwikkeling. Leerlingen zullen gedurende hun loopbaan op het VCH 
gaan werken aan een digitaal portfolio waar ze o.a. verslagen, bewijsstukken, certificaten en 
ontwikkelgesprekken in kunnen bijhouden. Ook worden er opdrachten gemaakt in Intergrip, waarbij 
ook de ondersteuning van ouders incidenteel noodzakelijk zal zijn.  
  
ORGANISATIE  
Activiteiten klas 1: JINC-stage, B-boy en Outdoor Valley Run  
JINC-stage  
Binnenkort gaat uw kind met zijn/haar klas op Bliksemstage. Tijdens een Bliksemstage gaan 
leerlingen bij een bedrijf kijken en meelopen. Ze krijgen uitleg over het bedrijf, een rondleiding en 
mogen een handje meehelpen. Dit doen we zodat uw kind ziet welke beroepen er allemaal zijn, 
welke opleiding ze daarvoor nodig hebben en wat voor werk er bij hen past.    
  
B-boy  
Ook gaat uw kind in dezelfde week als de Bliksemstage naar B-Boy namelijk op woensdag 13 
november. B-boy is een voorstelling over 5 b-boys die met elkaar een dans battle houden. Wilt u 
meer weten over B-boy? Kijk op www.maastd.nl/voorstelling/bboy.   
  
Outdoor Valley Run  
Leerlingen van het keuzedeel ‘evenementen’ hebben de opdracht gekregen om voor de leerlingen 
uit de 1ste klas een activiteit te organiseren. Ze hebben ervoor gekozen om met elkaar een 
speurtocht te organiseren met als thema ‘Vertrouwen’. Het vindt plaats op 13 november bij Outdoor 
Valley ‘s avonds in het bos. De speurtocht bevat opdrachten die de leerlingen moeten oplossen om 
daardoor verder te komen. Als de leerlingen alles geraden hebben komt er een code uit. Het 
groepje dat als eerst de code heeft ontcijferd is de winnaar. Deze activiteit heeft als doelstelling de 
teambuilding te verbeteren met zowel de leerlingen als coaches. Alle ouders van klas 1 hebben hier 
informatie over ontvangen.  
  
D&P leerlingen: scholenmarkten en Herfstlunches  
Van dinsdag 12 november tot en met vrijdag 15 november vindt er op het VCH een “herfstlunch” 
plaats voor de ouderen van het Jacques Dutilhhuis. Alle leerlingen uit klas 3 zijn in voorbereiding om 
dit tot een groot succes te maken. De activiteit valt onder het organiseren van een activiteit binnen 
het profiel Dienstverlening en Producten. Iedere dag komen er zo'n 40 ouderen op bezoek om aan 
de lunch in de aula van het VCH deel te nemen. Binnen burgerschap is het doel om de 
eenzaamheid van ouderen terug te dringen en dat jong en oud elkaar ontmoeten.  
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Inhaallokaal, studielokalen en bijlesmomenten  
Om het leren voor leerlingen optimaal te laten verlopen zijn we de afgelopen periode alweer gestart 
met het inhaallokaal op de dinsdagmiddag om achterstanden in toetsen te minimaliseren. Tevens 
zijn we bezig een rooster op te stellen waarbij leerlingen na schooltijd actief kunnen zijn in een 
studielokaal onder begeleiding van een docent. Leerlingen kunnen hier werken aan opdrachten op 
de PC, leren, huiswerk maken en/of vragen stellen over de lesinhoud.   
Naast deze mogelijkheid zijn er, voor met name de examenleerlingen, al bijlesmomenten ingepland 
om goed voorbereid de examens in te gaan.  
  
Hulpouders  
U heeft voor de herfstvakantie tijdens de kennismakingsavond een groene of rode kaart bij ons 
ingeleverd. Dit om aan te geven of u beschikbaar bent om het VCH te helpen bij activiteiten, het 
inhaallokaal, reizen en wat al niet meer. Begin volgende week zullen alle ouders die een groene 
kaart hebben ingeleverd een mail ontvangen met daarin een lijst met aanstaande activiteiten. Het 
zou geweldig zijn als u ons met deze activiteiten zou kunnen assisteren; vele handen…    
  
Coachmiddag en avonden  
Dinsdag 3 december en woensdag 4 december is de coachmiddag of avond van uw zoon of 
dochter. U kunt u hier binnenkort voor inschrijven via de magister app voor ouders. Het is de 
bedoeling dat u samen met uw kind op gesprek komt. Tijdens dit gesprek worden de resultaten en 
het gedrag van uw kind besproken. Voor ons, leerling-ouder-school, een heel waardevol 
meetmoment en we verwachten dan ook dat iedereen op de aangewezen tijd aanwezig zal zijn.   
  
PERSONEEL & LEERLINGEN  
Personeel   
Het duurt nog even maar na de kerstvakantie zal mevrouw Stolk met zwangerschapsverlof gaan. 
Haar lessen zullen worden overgenomen door onze nieuwe collega mevrouw Hansen. Samen met 
mevrouw de Graaf zal mevrouw Hansen ook het coachschap van klas 2C op zich nemen. Welkom!  
  
Leerlingen   
Een dikke pluim voor onze D&P klas 4 leerlingen deze periode. Ze hebben met elkaar een 
geweldige scholenmarkt op het VCH georganiseerd. Namens het VCH, de TooropMavo en de 
deelnemende MBO scholen een groot applaus!  
                
Edwin Petersen   
Locatieleider Vak College Hillegersberg    
  

   


