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Hierbij ontvangt u de 9de oudernieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020. Het einde van
de volledige onderwijs op afstand periode is in zicht. Zowel ouders, leerlingen als docenten zijn, zo denken
wij, verheugd dat we vanaf aanstaande dinsdag 2 juni, weer voor 50% de lessen kunnen volgen op het Vak
College Hillegersberg. We gaan er met elkaar een leerzame, fijne en veilige laatste 6 weken van maken,
waarbij we streven naar een zo volmaakt mogelijke eindlijst en lachende gezichten elke dag.

ONDERWIJS
Wat er allemaal nog meer gebeurde deze maand…. (op school en op afstand)
Hoe lastig ook in het Coronatijdsperk – ook op afstand zijn leerlingen in staat om leuk, inspirerende
opdrachten tot een goed gevolg af te leggen. Hieronder een impressie:

Foto’s bovenste rij : de droomkamer van Luna Ham, klas 1D gemaakt tijdens DO-blok Home
Sweet Home
Foto’s links: Assia, Liena, Tess en Severine, klas 2 een “natuurlijk gezicht” bij Do-blok Groen
Foto’s hierboven: Bo, Didienne, Sem en Guido, klas 1 met een opdracht simpele bouwwerken
maken met als thema “beweging” tijdens DO-blok Construction

ORGANISATIE
Afronden van het Schoolexamen klas 4
We zijn trots om jullie te kunnen mededelen dat gisteren onze laatste leerling die een herkansing moest
doen, dit met goed gevolg heeft afgelegd. Aanstaande dinsdag maken de coaches klas 4 officieel de
uitslagen van het examen bekend. Gaat het ons lukken om dit jaar op basis, kader en GL niveau 100%
geslaagde leerlingen af te leveren? In de volgende nieuwsbrief zullen we daar op terug komen.
Ondanks de lastige periode waarin het Schoolexamen zich heeft afgespeeld zou dit een fantastische
prestatie zijn van onze leerlingen en collega’s!
Oudertevredenheidsonderzoeken VCH
Afgelopen periode zijn de oudertevredenheidsonderzoeken afgenomen.
Het eindcijfer staat op een 8,1 en daar zijn we natuurlijk hartstikke trots
op. Tegelijkertijd nemen we de aandachtspunten mee naar de toekomst
en zien we dit cijfer als een mooi meetmoment om verder te bouwen.
De aankomende periode volgt er nog een tevredenheidsonderzoek voor
de leerlingen en nog een voor de ouders. Dit keer gaat het over het
geven van onderwijs op afstand en hoe u dat ervaren heeft. Dit was
voor iedereen een nieuwe ervaring; lessen op afstand middels Teams
en magister. Graag horen we van u hoe u dit ervaren heeft en nemen
we ook die aandachtspunten en complimentjes mee naar het team!
1

Resultaatbesprekingen periode 2 voor klas 1, 2 en 3
Ervanuit gaande dat alle gesprekken hebben plaatsgevonden en daarbij de cijfers als vertrekpunt zijn
genomen, hebben we besloten om GEEN 2e rapport uit te delen. Mede vanwege de intrede van de lessen
op afstand en de incomplete 2e periode (inhalen van toetsen kan en zal nog gebeuren in periode 3) zijn we
van mening dat een incompleet rapport geen meerwaarde heeft. Aangezien we werken met een
voortschrijdend gemiddelde kunt u in Magister goed zien hoe uw zoon/dochter er momenteel voor staat.
We streven ernaar om in periode 3 een zo compleet mogelijk beeld te verkrijgen i.v.m. de
resultatenbespreking / overgangsvergadering van maandag 13 juli.
Rooster
Onderstaande rooster is al gecommuniceerd naar alle ouders/verzorgers, maar erg belangrijk. Vandaar …..
8.20-9.10
9.10-10.00

leerjaar 1
1e uur
2e uur

10.00-10.20

pauze

10.20-11.10
11.10-12.00

3e uur
4e uur

12.00-12.20

pauze

12.20-13.10
13.10-14.00

5e uur
6e uur

8.20-9.10
9.10-10.00

leerjaar 2
1e uur
2e uur

10.00-10.25
10.25-10.45
10.45-11.10
11.10-12.00

3e uur
pauze
3e uur vervolg
4e uur

12.00-12.25
12.25- 12.45
12.45-13.10
13.10-14.00

5e uur
pauze
5e uur vervolg
6e uur

8.30-9.10
9.10-10.00
10.00- 10.50

leerjaar 3
1e uur
2e uur
3e uur

10.50-11.10

pauze

11.10-12.00
12.00-12.50

4e uur
5e uur

12.50-13.10

pauze

13.10-14.00

6e uur

Planning









2 juni – 10 juli
2 juni
4 juni
17 juni
1 en 2 juli
7 en 9 juli
13 juli
15 juli

: Start “fysieke” lessen op school
: 1e lesdag binnen het 1,5 meter onderwijs
: Uitslag examens – coaches bellen de 4de jaars!
: Boeken inleveren klas 4 van 09.00 – 10.00 uur
: Kennismakingsavond nieuwe leerlingen klas 1
: Diploma uitreiking klas 4A, 4B en 4C
: Overgangsvergadering klas 1 t/m 3
: Boeken inleveren en rapport ophalen klas 1 t/m 3

:

Schoolplein
Er is deze periode hard gewerkt aan
het nieuwe sportieve schoolplein.
Zeven organisaties zijn op het VCH
geweest om hun ideeën met ons te
spuien. N.a.v. deze plannen hebben
we een definitieve keuze gemaakt en
aan de rechterkant is een kleine
impressie te zien. Deze zomer zullen
de werkzaamheden starten; op naar
ons dynamische schoolplein!

PERSONEEL & LEERLINGEN
Personeel
In deze toch wat roerige periode is het ons gelukt om de formatie voor schooljaar 20-21 weer rond te
krijgen. Erg fijn om nu al bezig te zijn met volgend schooljaar zonder vacatures!
Leerlingen & Ouders
Complimenten aan alle leerlingen (en ouders als schaduwdocent!) in deze periode van lessen op afstand!
Take care en blijf op elkaar letten
Edwin Petersen
Locatiedirecteur Vak College Hillegersberg
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