
 
 
 
 
Rotterdam, 26 mei 2020 
 
Betreft: herstart lessen op VCH vanaf 2 juni 
 
Geachte ouders/verzorgers, beste leerling, 
 
Gelukkig mogen we jullie mededelen dat we met ingang van dinsdag 2 juni weer 
gaan starten met het geven van lessen op het Vak College Hillegersberg. Het betreft 
dan lessen aan halve groepen aan leerjaar 1, 2 en 3.  
We hebben hard gewerkt aan een passend rooster (deze zal zo spoedig mogelijk 
worden ingelezen in Magister). In het rooster is bewust gekozen om enkele vakken 
niet meer aan te bieden, maar om de resterende weken ons te focussen op de AVO-
vakken, het coach/LOB-uur en voor klas 3 ook de D&P gerelateerde lessen. 
Uiteindelijk is ons doel om de leerlingen zo goed mogelijk, en op niveau, klaar te 
stomen voor het volgende leerjaar. 
 
Binnen de klassen is gekozen voor een groep A en een groep B (zie groepsindeling 
verder in deze brief), die afwisselend 3 dagen of 2 dagen op school aanwezig zijn. 
Indien ze niet op school zijn volgen de leerlingen de lessen Online. Op school zullen 
we ons ook bezighouden met het afnemen van de toetsen om zodoende een goed 
beeld te kunnen krijgen hoe een leerling ervoor staat. 
 
Aan het einde van deze week zal er ook nog een “huisvestingsprotocol” worden 
doorgestuurd. We zullen binnen de richtlijnen van het RIVM en een opgesteld 
protocol Opstart Voortgezet Onderwijs gaan handelen en jullie hiervan een 
samenvatting verstrekken. Tevens zullen we hiervan een filmpje maken hoe e.e.a 
eruit ziet op het VCH. 
 
Een aantal belangrijke mededelingen voor een goede opstart zijn: 

§ Voor de lessen op school heb je al je dan benodigde (werk)boeken en 
schoolmaterialen bij je in een daarvoor bestemde schooltas; 

§ Vergeet niet een goed gevulde etui mee te nemen en je rekenmachine; 
§ Aangezien de kantine gesloten zal zijn, moeten alle leerlingen zelf zorg 

dragen voor eten/drinken  - er zullen iedere dag 2 pauzes gehouden worden; 
§ De kluisjes mogen niet gebruikt worden – dinsdag 2 juni en woensdag 3 juni 

krijg je de gelegenheid om deze leeg te halen en daarna gaat de stroom eraf; 
§ Alle lessen worden zoveel mogelijk gegeven in een zgn ‘stamlokaal’ per klas – 

in dit lokaal zal je gedurende de 6 weken nagenoeg alle lessen volgen. De 
vakdocenten zullen rouleren tussen de klassen. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Edwin Petersen 
Locatiedirecteur  
Vak College Hillegersberg 


