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Hierbij ontvangt u de 7de oudernieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020. Een bijzondere
oudernieuwsbrief die grotendeels in het teken staat van het Coronavirus en de gevolgen daarvan.

Terugblik afgelopen maand:
Een keuze-avond klas 2, de trefbaltoernooien die zijn georganiseerd door klas 3 voor klas 1, het
bloemschikken met de ouderen van het Jacques Duthillhuis, naar de film ‘1917’ met klas 2, en nog vele
andere activiteiten. Na de heftigheid van de afgelopen weken lijkt die periode al erg lang geleden.
Vanaf 2 weken geleden was het voor de leerlingen, ouders en collega’s een zoektocht. Gezondheid
voorop, nieuwe manier van lesgeven, ik heb nog een broertje of zusje die achter de laptop moet, mijn
moeder moet werken, de docent heeft ineens 2 kinderen thuis… Daarnaast zijn wij als school afhankelijk
van de maatregelen en richtlijnen die door ons kabinet worden voorgeschreven. Ook die maatregelen
volgden elkaar in een hoog tempo op… Maar:
Langzaam aan beginnen we onze digitale draai te vinden met elkaar. Magister blijft leidend, Microsoft
Teams is ingezet, de website is up- to- date en de communicatie via de mail verloopt soepel. Natuurlijk zijn
er ook punten van aandacht; laat het ons weten zodat we ook daar keihard aan kunnen werken.
Het allerbelangrijkste in deze periode is gezond blijven, ons houden aan de richtlijnen en elkaar helpen.

ONDERWIJS
Wat er allemaal nog meer gebeurde deze maand…. (op school en op afstand)
Profieldeel Organiseren van een activiteit – leerlingen uit klas 3 organiseren een trefbaltoernooi voor de 1e
jaars leerlingen tijdens de lessen LO. Verder DO-blok Technology, beweegvideo’s leerlingen klas 1 en 3,
begrijpend luisteren bij TRON, winnaars van de Excelsior 4ALL quiz en onderwijs op afstand Wiskunde.

LO Challenge (meneer Poots)
We zijn en blijven een Do-it/Move-it school. Wat doe je dan zoal als iedereen
gesommeerd wordt om onderwijs op afstand aan te bieden? Als leerlingen nagenoeg niet
meer buiten komen, omdat dat simpelweg het beste is. De vakgroep LO heeft een website
gemaakt: https://fitvch2020.wixsite.com/vch-lo Leerlingen kunnen o.a. de workouts van
meneer van Splunter volgen en een challenge doen om elkaar uit te dagen.
De vervangende LO opdracht heeft zeker geleid tot leuke filmpjes die de leerlingen geleerd
hebben te maken bij Media en design. De leerlingen hadden zichtbaar plezier in het
bewegen !!
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Sectorkeuze avond klas 2
Het is alweer even geleden maar, 10 maart heeft er een sectorkeuze avond plaatsgevonden voor klas 2.
Op deze avond zijn ouders en leerlingen geïnformeerd over de pakketkeuze en de verschillende te kiezen
vakken; wiskunde, NASK, Economie en Biologie. De keuzes zouden eigenlijk definitief gemaakt worden op
de rapportavond maar, zoals alles deze periode is dat nu ook digitaal uitgezet.
Lieve ouders klas 2; gelieve de mail die gestuurd is te beantwoorden, zodat wij definitieve klassen kunnen
samenstellen voor schooljaar 20-21.

ORGANISATIE
Afronden Schoolexamen klas 4
Na de berichtgeving rondom het niet afnemen van het CSE en CSPE voor klas 4 richten we ons
volledig op het afronden van het Schoolexamen voor klas 4. Het volledig afronden van dit
Schoolexamen met daaraan gekoppeld de, nog te krijgen, herziene slaag- en zakregeling zal
leiden tot een diploma. Aankomende week zullen we een herstart gaan maken met de afronding
hiervan. In de week van 6 april zullen we ons vooral richten op de herkansingen en inhaal toetsen
voor de examenvakken. De week daarop volgend gaan we ons richten op de mondelingen
Nederlands, Engels en het Schoolexamen Maatschappijleer.
Alles in kleine groepjes, volgens de RIVM maatregelen en strikte huisregels. De coaches klas 4,
zie foto hebben bijna dagelijks contact met de leerlingen klas 4 en samen gaan we ervoor zorgen
dat we ook in deze tijd het Schoolexamen kunnen gaan afronden.
Oudertevredenheidsonderzoeken VCH
De oudertevredenheidsonderzoeken zijn enige tijd geleden uitgezet. U heeft een mail ontvangen met
daarin de te nemen stappen tot het invullen van dit onderzoek. Een hoog percentage ouders heeft dit
onderzoek al ingevuld maar het zou geweldig zijn, mocht u dit nog niet gedaan hebben, het alsnog in te
vullen. Wij kunnen als VCH weer aan de slag met de opbrengsten en pluimen uitdelen voor de
onderwijskundige zaken die als ‘goed’ bevonden worden.
Ardennenkamp en schoolreis klas 4
Alle reizen en excursies voor dit schooljaar , hoe jammer het ook is, zijn geannuleerd. Voor de
Ardennenreis (klas 2 en 3) en de Schoolreis naar Phantasialand (klas 4) zijn door de school en door de
ouders al reissommen betaald. De school is in gesprek met de reisorganisaties en de
verzekeringsmaatschappij om de financiële schade te beperken (hierbij begrijpen we ook de moeilijke
positie in de reisbranche). Wat ook tot de mogelijkheden behoort is dat de reizen verplaatst gaan worden
naar een volgend schooljaar. In overleg met het bestuur (LMC-VO) hebben we besloten om onze ouders
(leerlingen), wat er ook besloten zal worden, volledig schadeloos te stellen.
Cijfers periode 2 voor klas 1, 2 en 3
Met de maatregel om de scholen dicht te houden tot 6 mei (voor leerjaar 1, 2 en 3 op het VCH), ontstaan er
natuurlijk ook vragen over het huidige cijferbeeld in periode 2 en het overgaan (of blijven zitten) naar het
volgende leerjaar. Het cijferbeeld in periode 2 is namelijk niet compleet en dat zal ook niet, conform het
PTO en PTA, gerealiseerd gaan worden. Net als andere scholen beraden wij ons over hoe wij hier op een
juiste manier invulling aan moeten geven. Het ligt voor de hand dat de eerder behaalde resultaten, de
ingeleverde opdrachten tijdens ‘onderwijs op afstand’, de actieve deelname aan de online-lessen en de
mogelijk toekomstige toetsen hierbij een rol gaan spelen.

PERSONEEL & LEERLINGEN
Personeel & Leerlingen & Ouders (deze keer even bij elkaar)
Ik ben echt megatrots op de leerlingen, ouders en het personeel van het VCH. Het aanpassingsvermogen
met deze vorm van onderwijs, de onzekere periode, de balletjes die allemaal in de lucht moeten blijven
(thuis en op school) en daarnaast letten op een ieders gezondheid. Petje af, trots en geweldig teamwork!
Laten we deze samenwerking voortzetten; we hebben elkaar, meer dan ooit, keihard nodig in deze periode,
Take care en let op elkaar.
Edwin Petersen
Locatiedirecteur Vak College Hillegersberg
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