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Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2019 - 2020 

Nummer 4, december 2019 

 

 

Hierbij ontvangt u de vierde 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) 

 

21 december t/m 5 januari : Kerstvakantie 

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

15 januari    : Scholenmarkt Lansingerland 

22 januari    : Lesjesmiddag leerlingen groep 8 

23 januari   : Ontwikkelmiddag – leerlingen vrij na 12.00 uur 

23 januari   : JINC stage – de Baas van Morgen 

28 januari    : Stoeltjesmiddag / avond voor gesprekken met de vakdocent 

8 februari   : Open Dag VCH van 11.00 – 15.00 uur 

                                                                                                   

ONDERWIJS    

Wat er allemaal nog meer gebeurde deze maand….  

 

   

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsluiting stage klas 4 

Donderdag 19 december kwamen alle 4e jaars leerlingen tijdens 

lesuur 1 en 2 weer terug op school van hun stage. Alle leerlingen 

hebben in maximaal 10 minuten hun stagebedrijf mogen presenteren 

voor de andere leerlingen en de stagebegeleider. Spannend, 

leerzaam en door nagenoeg iedereen voldoende afgerond. Op naar 

het examen. 

 

ORGANISATIE 

JINC Stage / de Baas van Morgen 

Op donderdag 23 januari zullen 4 leerlingen uit klas 3A een hele dag de baas zijn bij een bedrijf. Door deze  

super bliksemstage laten de bazen van Nederland zien hoe belangrijk een goede start op de arbeidsmarkt 

is voor al het talent van morgen. Van CEO bij Youfone, directrice SWKGroep Service Director bij Maersk 

tot directeur Faculteit IT & Design. We zijn benieuwd naar de ervaringen van onze leerlingen. 
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Sinterklaas op het VCH:    In de nacht van 4 op 5 december heeft Sinterklaas het VCH weer bezocht. Alle 

leerlingen met een schoen in hun kluisje kregen een overheerlijke 

chocoladeletter (groot of klein). Ondanks dat Sinterklaas niet overdag langs 

kon komen met zijn Pieten was het feest er niet minder om. Alle coaches 

hebben met hun klas Sinterklaas gevierd. Van surprises met gedichten tot aan 

het dobbelsteenspel en sinterklaasbingo. Tevens waren er leerlingen als piet 

actief op de basisschool.  

 

Basisschoolbezoeken en scholenmarkten 

De afgelopen maand zijn we bij veel basisscholen langs geweest om over het 

Vak College Hillegersberg te vertellen. Onze eerstejaars leerlingen vertelden 

hoe ze het vinden bij ons op school. Er werd heel enthousiast op gereageerd. 

Ook zijn we aanwezig geweest op twee scholenmarkten: één in Park16Hoven 

en één in recreatiecentrum Zevenkampse Ring. Onze stand werd druk 

bezocht. We kregen van ouders terug dat ze goede verhalen hadden gehoord 

over onze school. De leerlingen van groep 7 en 8 vonden het leuk om met 

onze eerstejaars te praten tijdens de scholenmarkten. De kanjers die hier 

stonden waren Fenne, Guido, Ilse, Thomas, Chamiliën en Sam. Compliment 

voor hen. Zij hebben alle vragen goed kunnen beantwoorden en zijn de hele avond gebleven. 

 

Missie, Visie en kernwaarden 

Onlangs is de werkgroep weer bijeen gekomen om verder te gaan brainstormen over de Missie, Visie en 

de kernwaarden van het VCH. Iedereen heeft de opdracht gekregen om een visie voor het VCH op papier 

te zetten. Vervolgens is er gekeken wat het beste bij het VCH past. In de Algemene Medewerkers 

Vergadering is een update gegeven over de opbrengsten. Volgende keer gaan we verder met de 

kernwaarden.  

 

Stoeltjesmiddag / avond: 

Op dinsdag 28 januari van 15.00 tot 21.00 uur wordt er een stoeltjesmiddag/avond georganiseerd. Voor 

ouder(s)/verzorgers(s) en leerlingen is er de gelegenheid om in 10 minuten in gesprek te gaan met een 

vakdocent. Een ieder kan maximaal 3 gesprekken aanvragen. De uitnodiging en inschrijving zal verlopen 

via Magister. Let op: controleer uw mail en reageer via de ouderinlog in Magister. 

 

Foute kerst-truien dag / Kerst op het VCH 

Op vrijdag 13 december was er op het VCH weer de inmiddels traditionele 

“foute kersttruien-dag”. Zichtbaar was dat veel leerlingen hier aandacht 

aan geschonken hadden en het resultaat was een leuk filmpje van alle 

klassen en daarbij behorende kerstboodschappen en/of wensen. 

Tot slot is het kalenderjaar afgesloten met een, door de feestcommissie, 

waanzinnig georganiseerd kerstfeest voor alle leerjaren.  

Klassen 3 en 4 trapten donderdagavond af met een kerstgala in de aula. 

Na een gezamenlijke maaltijd was het tijd voor de fotoshoot en de aftrap 

voor het afsluitende feest. 

Vrijdagmorgen de beurt aan de onderbouw die in 2 sessies een kerstontbijt kregen gepresenteerd op de 1e 

etage van het VCH. Het ontbijt is tot stand gekomen door allerlei lekkernijen die de leerlingen zelf hadden 

meegenomen. Echt top om te zien hoeveel tijd hier door ouders en leerlingen aan is besteed. 
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PERSONEEL & LEERLINGEN 

Personeel  

December is een feestmaand en zoals jullie gemerkt hebben is er deze periode behoorlijk wat gefeest: 

Sinterklaas, een foute kersttrui, het kerstgala en het kerstontbijt. Ik wil de feestcommissie onder aanvoering 

van dhr. Oord en mevr. Mollinga geweldig bedanken voor hun inzet, TOP! 

Mevrouw Stolk zal vanaf nu gaan genieten van haar zwangerschapsverlof. Namens het team geniet van 

deze mooie periode! Mevrouw Hanssen zal haar lessen overnemen.  

Mevrouw van Baalen zal na de vakantie versterkt worden door mevrouw Batur, 3de jaars studente 

verzorging. Meneer Poot komt meneer Riegman van januari assisteren tijdens de DO-blokken en 

technieklessen.  

 

Leerlingen  

Extra complimenten naar onze 4de jaars leerlingen voor het presenteren van hun stage. Elke leerling is een 

maand de deur uit geweest om het beroepsveld te verkennen. Grote klasse! 

       

Edwin Petersen  

Locatiedirecteur Vak College Hillegersberg 

 


