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Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2019 - 2020 

Nummer 8, april 2020 

 

 

Hierbij ontvangt u de 8ste  oudernieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020. Dit is wederom 

een bijzondere oudernieuwsbrief, die grotendeels in het teken staat van het Coronavirus en de gevolgen 

daarvan. Hopelijk leest u deze nieuwsbrief in goede gezondheid en gaat alles goed met u en uw naasten. 

Het blijft een bijzondere en onzekere tijd. Laten we hopen dat door de genomen maatregelen we langzaam 

aan het onderwijs op locatie kunnen gaan denken, vanaf 1 juni.  

 

ONDERWIJS    

Wat er allemaal nog meer gebeurde deze maand…. (op school en op afstand) 

                                                      
 
     

Foto 1 - Salomé Hoolsema 1A mode selfie met een pothanger   
Foto 2 - Sem Kicken 1B proef Techniek Constructie 
Foto 3 t/m 6 – pothangers klas 1 – DO-blok Home Sweet Home 
Foto 7 – kasthangers van Linsey 1D bij DO-blok “Home sweet home” 

 
Lenteschool 
In de eerste week van de meivakantie heeft de lenteschool plaatsgevonden. Groepjes van 5 leerlingen 
kregen begeleiding van een vakdocent in de sectorvakken middels Microsoft Teams. Voor zowel de 
leerlingen als de vakdocenten een behoorlijke inspanning; instructie geven en krijgen, opdrachten maken 
en leerdoelen evalueren. In totaal hebben 31 leerlingen hier 4 dagen aan meegedaan verdeeld over 7 
verschillende vakken. Uit de reacties van ouders, leerlingen en de vakdocenten kunnen we opmaken dat 
dit een succes is gebleken. Een mooie extra zet in de rug naar een voldoende! 
 
Alternatief voor LMC scholen CUP  

Zoals bekend ging vanwege de coronacrisis dit jaar de LMC scholen 
CUP niet door. 
Dit voetbaltoernooi, waarbij brugklasteams van de LMC-scholen tegen 
elkaar zouden strijden voor mooie prijzen, vindt normaal gesproken ieder 
jaar in juni plaats in het Feyenoord- of in het Sparta Stadion. 
Als alternatief heeft iedere eerstejaars via de eigen school een 
fitnessmatje (in een hoes) gekregen met daarbij een mooie kaart met het 
eigen schoollogo erop. 
Laten we ervan uitgaan dat we volgend jaar de LMC scholen CUP weer, 
zoals we gewend zijn, doorgang kunnen laten vinden. Intussen zorgen 
we er met deze actie voor dat onze eerstejaars leerlingen fit blijven en 
zowel thuis als digitaal, hun eigen sportieve plek hebben. 
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Onderwijs op afstand 
Vanaf 6 mei zullen we weer (op)starten met het lesgeven via teams. Voor 
deze drie dagen zult u op magister weer zien wat er van uw kind verwacht 
wordt. Omdat wij als VO-scholen dicht moeten blijven tot (minimaal) 1 juni 
willen wij als VCH toch weer een volgende stap maken in het online 
lesgeven. Vanaf 11 mei streven we ernaar om 50% van de lessen te geven 
via teams en de andere 50% middels thuisopdrachten. Er zal dan ook 
geregistreerd worden of alle leerlingen aanwezig zijn bij de les in magister. 
Dus weer vroeg hun bed uit om op tijd aanwezig te zijn bij de les en zo 
weer in het ritme van school komen. Tot 2 juni zullen we de tijd benutten 
om de leerlingen klaar te stomen voor toetsen. Mochten we (dat horen we 
20 mei) weer open gaan zullen we hiermee starten.  

 
ORGANISATIE 

Afronden Schoolexamen klas 4 

De laatste plenaire Schoolexamens zijn afgenomen (op Maatschappijleer klas 4B na – oeps foutje). Wat 

een ervaring en soms een lange zit. Vooral bij de mondelingen Nederland en Engels: hulde aan de 

docenten dhr. Liebeek en dhr. Boudazra, die vanuit huis en bijgestaan door mevr. de Graaf, mevr. Kleberg, 

mevr. van Sluijs, mevr. de Bruijne en mevr. Hansen op school, dit tot een goed einde hebben gebracht. 

En…… opluchting bij de leerlingen op het moment dat ze het klaslokaal uitkwamen. Nog even en de vlag 

kan uit.  
 
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 ingevuld; bedankt daarvoor! Als de resultaten bekend zijn informeren we u daarover in een 
volgende nieuwsbrief.  
 

Resultaatbesprekingen periode 2 voor klas 1, 2 en 3 

Voor de meivakantie hebben de meeste ouders/verzorgers en leerlingen de resultaatbesprekingen gehad. 

Bijna iedereen hebben we aan de ‘lijn’ gehad. Het was erg leuk om dit via teams te doen kregen we terug 

van meerdere collega’s. Grappig om de leerling netjes met ouders eromheen voor de camera te hebben. 

De boodschap is overgebracht en tegelijkertijd een mooie gelegenheid om even te checken hoe het ervoor 

staat met de leerling in deze situatie. 

 

PERSONEEL & LEERLINGEN 

Personeel 

- Onze collega dhr. van Zanten zit in de lappenmand. Een onschuldig wielrentochtje eindigde in een 

heftige botsing met breuken in de ribben, schouder en borstbeen tot gevolg. We zijn allen erg 

geschrokken van het nieuws maar inmiddels gaat herstel de goede kant op. We wensen dhr. van 

Zanten sterkte toe in deze periode! 

- Onze SMW-er mevrouw van Eijnatten gaat ons verlaten deze maand. Ze heeft een geweldig nieuwe 

uitdaging aangenomen op het OPDC. Veel succes en geluk Jitta! 

Leerlingen 

- Hulde voor de leerlingen die mee hebben gedaan aan de Lenteschool. Het was niet altijd makkelijk 

om in het lekkere weer, 4 uur achter elkaar te bikkelen in Teams voor een vak waar je al niet zo 

goed in bent. Super prestatie! 

 

Zoals eerder aangegeven; op 20 mei zullen we meer weten over het al dan niet open gaan van de VO-

scholen en in welke vorm. We houden u op de hoogte! 

 

Take care en let op elkaar 

 

Edwin Petersen  

Locatiedirecteur Vak College Hillegersberg 


