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Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2019 - 2020 

Nummer 6, februari 2020 

 

 

Hierbij ontvangt u de zesde 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)  

10 maart   : Informatieavond klas 2 voor de sectorkeuze  

20 maart   : Afsluiting periode 2 voor klas 1, 2, 3 en 4 

23 maart   : Start stage klas 3 

24 maart   : Organisatiedag (leerlingen lesvrij) 

25 maart   : Maatschappijleer klas 4 

25 maart t/m 6 april  : Mondeling examens Nederlands en Engels klas 4 

25, 26 maart en 1, 2 april : Bezoek Digital Playground klas 1 

31 maart en 1 april   : Coachmiddag en -avonden klas 1,2,3 en 4 

6 april t/m 15 april  : Centraal Schriftelijk Practicum Examen (CSPE) Klas 4 

9, 14 en 15 april  : Jinc stage klas 2 

16 april   : Centraal examen Biologie klas 4 

17 april   : Terugkomdag stage klas 3 

17 april    : Voorronde Schoolhockey competitie  

                                                                                                   

ONDERWIJS    

Wat er allemaal nog meer gebeurde deze maand….  

 
Schools4life / Dance4Life 
Alle klassen 1, 2 en 3 hebben de afgelopen maand een workshop van Dance4Life gevolgd. Nadat elke 
coach deze workshop had voorbereid, kwamen er 2 dagen een heel team van Dance4Life hieraan een 
vervolg geven. Bijzonder was het feit dat dit werd vergezeld door de, bij de meiden bekende, influencer 
Marije Zuurveld. Dit maakte de workshop extra speciaal. Ondanks het lastige onderwerp, seksuele 
weerbaarheid in de moderne wereld, deden de leerlingen en Marije lekker mee. In een sfeer waarin alles 
gevraagd kon worden, maar waar er niet altijd een antwoord werd verwacht, werd er gedanst en geen 
enkel onderwerp geschuwd.  
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Excelsior4All – bezoek wedstrijd 
Vanwege onze samenwerking met maatschappelijk partner Excelsior Rotterdam 

mochten wij met 50 leerlingen een wedstrijd bezoeken van de Kralingse 

voetbalclub. Een leuk leerjaar overstijgend gezelschap had zich opgegeven. Na 

twee dagen van geen school, i.v.m. de staking, kwam gelukkig iedereen zijn 

kaartje ophalen op de daarvoor afgesproken plek nabij het van Dongen & de Roo 

stadion. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 2-2 eindstand en onze leerlingen 

hebben zich nadrukkelijk laten horen bij de doelpunten van Excelsior. Erg leuk om met zoveel leerlingen de 

mogelijkheid te krijgen een wedstrijd van Excelsior te bezoeken. Hiervoor zijn wij onze maatschappelijke 

partner dankbaar. Het einddoel werd tevens bereikt, 50 enthousiaste leerlingen! Excelsior bedankt! 

 
ORGANISATIE 

Inspiratiemiddag Differentiatie 
Dinsdag 18 februari hebben we het tijdens de eerste inspiratiemiddag met ons team 
gehad over differentiatie. Dit keer ging het over differentiëren in de werkvormen. Zo 
kunnen we binnen onze lessen nog meer variatie aanbieden, zodat de lessen 
boeiender zijn om te volgen. De docenten zijn zelf onderworpen aan allerlei 
coöperatieve werkvormen, zodat ze zien hoe leuk dit kan zijn voor hun eigen 
leerlingen. Zij krijgen leerlingen uit verschillende klassen door elkaar heen en dan kan de leerkracht het 
best werken als ze van de groep een echte groep maken. Het was een interessante dag voor ons allemaal. 
 
Examenperiode klas 4 
Voor onze 4de klas leerlingen breekt er een spannende periode aan. De laatste toetsen worden gemaakt in 
deze periode alvorens de examenperiode gaat beginnen. Aankomende week zullen leerlingen en ouders 
van de 4de klas op de hoogte gesteld worden van het examenrooster per mail. Tot die tijd; heel veel succes 
voor de leerlingen van klas 4 met de laatste loodjes! 
 
Oudertevredenheidsonderzoeken VCH 
Deze periode ontvangt u een mail met een uitnodiging voor een tevredenheidsonderzoek betreffende het 
VCH. Het is prettig om te weten op welk punt we kunnen verbeteren of juist terug te krijgen dat we met 
elkaar goed bezig zijn. Het zou fijn als u allen dit onderzoek voor ons zou willen invullen! 
 

Informatieavond sectorvak keuze klas 2: 

Reminder – op dinsdagavond 10 maart is er een informatieavond voor ouders en leerlingen van klas 2. 

Deze staat in het teken van de overstap van onderbouw naar bovenbouw. Aanwezigheid wordt ten zeerste 

op prijs gesteld (uitnodiging is per mail verzonden). 

 

PERSONEEL & LEERLINGEN 

Personeel  

- Een aantal leerlingen heeft al kennis met ze kunnen maken; onze nieuwe stagiaires Stijn en Dylan. 

Zij zullen tot het einde van het jaar op de maandag en dinsdag stage lopen bij NASK en techniek. 

Welkom! 

- Mevrouw Lozica zal na haar verlof (einde periode 2) haar werkzaamheden weer gaan oppakken. 

Vervangster mevrouw Slierendrecht zal vrijdag 20 maart haar laatste lessen geven. We hebben erg 

genoten van haar enthousiasme en bijdrage voor het VCH. We zullen haar daarom zeker terug 

zien; om te beginnen bij de kunst- en cultuurweek! 

- Meneer Reedijk zal vanaf 1 maart zijn werkzaamheden uitsluitend als stagiair uitvoeren. Zijn 

reguliere wiskundelessen aan klas 1D worden overgenomen door mevrouw Hansen.  

Leerlingen  

Hulde aan al onze leerlingen die mee hebben geholpen om de Open Dag tot een 

succes te brengen. In grote getale waren zij aanwezig en hebben ze onze 

toekomstige leerlingen overtuigd waarom het VCH een goede keuze is. Top !! 

 

Edwin Petersen  

Locatiedirecteur Vak College Hillegersberg 


