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Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2019 - 2020 

Nummer 3, november 2019 

 

 

Hierbij ontvangt u de derde 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) 

 

3 & 4 december  : Coach middag en avond voor alle klassen 

3 december   : JINC stage klas 1 (Techniek)  

5 december   : VCH Sinterklaasviering en  

5 december   : Organisatiemiddag (na 12.00uur lesvrij)  

10 december  : Opname VCH movie     

19 december   : Terugkomdag stage klas 4  

19 december  : Kerstgala klas 3 & 4 

20 december  : Kerstontbijt klas 1 & 2 

21 december t/m 5 januari : Kerstvakantie 

6 januari   : Nieuwjaarsontbijt personeel (leerlingen vrij, lesuur 1 & 2) 

                                                                                                   

ONDERWIJS    

Wat er allemaal nog meer gebeurde deze maand….  

 

     

     
 

Start stage klas 4 

Afgelopen maandag is de stage voor klas 4 van start gegaan. Docenten hebben deze week contact gelegd 

met alle stageadressen en iedereen heeft een stageplek. We zullen jullie de komende weken op de hoogte 

houden wat er zoal gebeurt op die stageplekken. #doen 

        
Onze toppers: Sinem en Sena bij de Kinderopvang “Bijdehand” 
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ORGANISATIE 
JINC Stage 

Afgelopen maand zijn onze eerstejaars leerlingen op JINC stage geweest. Er waren van tevoren veel 

verschillende keuzes te maken: van de peuterschool tot de brandweerkazerne. Ook nieuw dit jaar zijn, 3 

techniekstages waar nog een vervolg op komt op 3 december.  

 
Bij de brandweer konden onze leerlingen zich lekker uitleven. Wie wil er nou niet binnen in een 

brandweerwagen kijken en spuiten met de brandweerslang.  

 
Al met al hebben alle leerlingen een kijkje kunnen nemen op de werkvloer. Komende week zullen ze een 

evaluatie schrijven, zodat de bedrijven weten of ze goed aansloten bij het niveau en interesse van onze 

leerlingen. #talentontwikkeling 

 

Outdoor Valley Run  

Leerlingen van de het keuzedeel “evenementen” hebben een 

knaller van een evenement gedraaid. Door deze groep is een 

nachtspeurtocht voor de 1e jaars georganiseerd op het MTB-

parcours achter Outdoor Valley. Nadat er heerlijk gegeten is 

op school (Charlotte bedankt!) zijn we vertrokken naar de 

locatie. Daar zijn de 1e jaars in groepjes op zoek gegaan naar 

alle posten die met een kaart te vinden waren. Na veel 

gepuzzel kon er een uitslag ingeleverd worden, met als prijs 

voor de winnaar: een smakelijk broodje en een drankje naar 

keuze uit de kantine.  

Een groot compliment naar onze toppers - het enthousiasme 

van de organisatie en de deelnemers was enorm. #bewegen 

 

Herfstlunches klas 3:  

 

 
 

 

Nathalie ging als enige meisje mee op techniekstage. Van tevoren gaf 

ze al aan dat deze stage goed bij haar zou passen zie haar maar 

eens die vorkheftruck besturen!! Alsof ze dagelijks pallets van links  

naar rechts naar rechts verplaatst. 

Bij de Rotterdamse Peuterschool werden onze leerlingen echte juffen en 

meesters. Op de foto kun je zien dat sommige leerlingen zelf weer 

kleine peuters werden. Maar juf Annelie wilden ze daar eigenlijk houden 

zo goed kon zij met de peuters omgaan. Er werd zelfs een traantje 

gelaten toen onze leerlingen weer terug naar school moesten.  

 

Oud ontmoet Jong. Leerlingen uit klas 3 hebben een gigantisch werk 

verzet door zelfstandig een lunch te organiseren voor de ouderen uit de 

wijk. De opdracht behoort tot de lesstof en het uiteindelijk examen binnen 

D&P en wel voor het “organiseren van een activiteit voor een 

opdrachtgever” (OAOG). 

Tijdens de lunch zijn de jongeren in contact gekomen met de ouderen en 

hebben ze vragen gesteld die ze hadden voorbereid. Al met al een zeer 

geslaagde activiteit waarbij alle leerlingen buiten hun comfortzone waren! 

Overigens waren de deelnemers uit het Jacq Dutilhhuis erg enthousiast. 

Voor herhaling vatbaar! #burgerschap 
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Basisschoolbezoeken en scholenmarkten 

 

 
 

Coachmiddag en avond 

Dinsdag 3 en woensdag 4 december zijn alle ouders en leerlingen uitgenodigd om de resultaten te 

bespreken over de afgelopen periode. De leerlingen mogen uitleg geven over hun behaalde cijfers en 

gezamenlijk kunnen er doelen worden gesteld voor de aankomende periode. Voor leerlingen, ouders en 

coaches een waardevol moment, dus tot dinsdag of woensdag! 

 

Kerst op het VCH 

Wanneer de Sint weer richting Spanje vertrekt, wordt het VCH omgetoverd tot winterwonderland. De boom 

wordt opgetuigd en de lampjes worden opgehangen. Een periode van (nog meer) warmte en gezelligheid 

breekt aan. Op donderdag 19 december vinden de eerste kerstfestiviteiten plaats voor leerjaar 3 en 4, in de 

vorm van een diner en een kerstgala. Op vrijdag 20 december volgt er een kerstprogramma voor de 

leerlingen van leerjaar 1 en 2. Het programma van deze vrijdag volgt na de Sint.  

 

Mogen we je foto gebruiken?  

Bij deze digitale nieuwsbrief treft u ook nog een brief aan met informatie over het geven van toestemming 

om beeldmateriaal van uw zoon en/of dochter (onze leerlingen) te gebruiken. Vanaf zaterdag 30 november 

verschijnt er zowel bij Magister Web als bij de Magister App een aantal vragen t.a.v. deze toestemming. Wij 

hopen natuurlijk dat we zoveel mogelijk beeldmateriaal mogen gebruiken voor de pormotie van onze 

school.  

 

PERSONEEL & LEERLINGEN 

Personeel  

Naast de BHV-ers die op het VCH actief zijn mogen zich vanaf deze maand nog 10 collega’s zich BHV-er 

noemen. Voor mevrouw van Baalen, mevrouw de Bruijne, mevrouw de Koning, meneer Poots, meneer van’ 

t Westende, meneer van Splunter, meneer Oord, meneer de Prez en meneer van Dijk applaus! 

Verder heeft mevrouw Aissati haar stage afgerond bij mevrouw van der Wel. We gaan haar missen! 

 

Leerlingen  

Een dikke pluim voor alle klas 3 leerlingen; wat hebben jullie de herfstlunches voor de ouderen uit de buurt 

fantastisch verzorgd. Een heel groot compliment voor jullie! 

@alle leerlingen; zet je schoen in je kluisje! Wellicht zit er op 5 december wat in   

     

Edwin Petersen  

Locatiedirecteur Vak College Hillegersberg 

 

Het gaat weer beginnen: we mogen onze mooie school weer onder de 

aandacht brengen bij onze toekomstige leerlingen. Mevrouw de Bruijne heeft 

een PowerPoint gemaakt die een leerling kan gebruiken voor een 

presentatie op zijn/haar oude basisschool. We gaan de komende maanden 

langs met leerlingen bij de Heijbergschool, de Emmaschool, de Albert 

Schweitzer, St Michaël, De Wilgenstam, de Stephanus, Onze Wereld en nog 

een aantal scholen. Ook hebben we een aantal scholenmarkten bezocht; 7 

november op de Stelberg, 20 november in Park16hoven en 28 november in 

Prins Alexander. 

 


