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Hierbij ontvangt u de 10de oudernieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020.   

Een heel bijzonder jaar waar we denk ik allemaal, met gemengde gevoelens op terugkijken.  

Afstandsonderwijs, reizen en excursies die niet doorgingen, onderwijs in kleine groepjes, enz. In deze 

nieuwsbrief kijken we niet alleen terug, maar blikken we ook vooruit op de laatste 2 schoolweken. We willen 

met elkaar het schooljaar zo goed en zo prettig mogelijk afsluiten. Ook voor onze leerlingen vereist dat nog 

even inzet en discipline.  
  

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

                                                       
  

ORGANISATIE  

Gefeliciteerd allemaal  

Dit schooljaar kunnen we echt alle kandidaten die op zijn gegaan voor het examen 

feliciteren. 100% geslaagd; een buitengewoon knappe prestatie in deze bijzondere 

omstandigheden. Een enkele kandidaat moest via de herkansing of zelfs via de 

resultaatverbeteringstoets (die waren nieuw dit jaar) nog even vol aan de bak, 

maar…Het resultaat mag er zijn. Wij zijn dan ook oprecht trots op jullie!!!    
  
Dit jaar vindt de diploma-uitreiking per klas plaats; het lukt ons anders niet om aan de richtlijnen van het 

RIVM te voldoen. Het schema van de diploma-uitreiking is als volgt:   

Dinsdag 7 juli van 18:00 – 19:30 uur klas 4C, 20:00 – 21:30 uur klas 4B   

Donderdag 9 juli 19:00 – 20:30 uur klas 4A  

Alle kandidaten hebben per mail een uitnodiging ontvangen voor de diploma-uitreiking.   

Ondanks de gewijzigde omstandigheden gaan we er een leuke 

uitreiking van maken.  

  

Leerlingen tevredenheidsonderzoeken VCH  

De afgelopen periode hebben we de 

tevredenheidsonderzoeken afgenomen bij onze leerlingen. Het 

betreft, zie het kader rechts, 3 indicatoren en een gemiddelde 

die middels een vragenlijst van zo’n 10 minuten wordt 

gemeten.  

 

  
       
  
  
  
  

  

  
  
  

  

Los van de fysiek e lessen op school en de Online lessen  
thuis hebben de leerlingen zich vooral prettig gevoeld op het schoolplein.    



Erg fijn dat naast de mooie scores op tevredenheid en schoolklimaat de leerlingen zich veilig voelen op 

school. Dit is en blijft immers de belangrijkste factor om te leren. We pakken de ontwikkelpunten eruit maar 

dit is ook een positief signaal naar het team; we zijn op de goede weg!  

Zomercampus010  

Doet uw kind volgend jaar examen voor het vmbo? En kan hij of zij wat extra ondersteuning 

gebruiken om het examen te halen? Geef uw zoon of dochter dan op voor het grootste 

zomercampus van Nederland; Zomercampus010. Bij Zomercampus010 kunnen leerlingen hun 

kennis van een vak bijspijkeren. Ook volgen ze leuke clinics en workshops met interessante 

sprekers, gaan ze sporten en zijn er activiteiten in techniek en cultuur. De aanmelding dient 

vóór 4 juli plaats te vinden. Meer informatie vindt u op de website van het Vak College 

Hillegersberg of op www.zomercampus010.nl (ouders en leerlingen klas 3 hebben deze informatie 

al ontvangen).  

  

Boeken inleveren en rapporten uitreiking op woensdag 15 juli   Op 

woensdag 15 juli moeten alle leerlingen hun boeken inleveren.   

Belangrijk: Inlevertijd (zie schema) - Inleverformulier (is reeds verstrekt en dient meegenomen te 

worden) - pakketje maken van de boeken. De rapportuitreiking voor klas 1, 2 en 3 vindt plaats in 

aula met een plenair gedeelte, waarna de leerlingen hun rapport ontvangen van hun coach in een 

lokaal (onder genot van een hapje en een drankje). Gelukkig mogen we als klas afsluiten 

aangezien per 1 juli de leerlingen weer als klas bijeen mogen zijn binnen de 1,5 meter. Hieronder 

per klas de tijden.  

klas  Boeken inleveren  Plenair aula  Rapportuitreiking coach  Lokaal  

1  09.00 – 10.00 uur  10.00 – 10.15 uur  10.15 – 11.15 uur   

2  10.00 – 11.00 uur  11.00 – 11.15 uur  11.15 – 12.15 uur  

 
3  11.00 – 12.00 uur  12.00 – 12.15 uur  12.15 – 13.15 uur   

  

Planning        

• 1 en 2 juli      : Kennismakingsavond nieuwe leerlingen klas 1  

• 7 en 9 juli      : Diploma uitreiking klas 4A, 4B en 4C  

• 13 juli       : Overgangsvergadering klas 1 t/m 3  

• 15 juli       : Boeken inleveren en rapport ophalen klas 1 t/m 3  

• 16 juli       : Personeelsdag en aanvang vakantie voor de leerlingen  

• 1 september     : 1e lesdag VCH schooljaar 2020-2021  

  

Sterk Techniek Onderwijs, schoolplein en een BIO/NASK lokaal Het 

techniekcentrum VCH kan eindelijk worden gerealiseerd binnen onze 

schoolmuren. Lokaal 0.5 zal z.s.m. worden omgetoverd tot een 

techniekcentrum. Het lokaal moet innovatie, technologie en techniek 

ademen als je binnenkomt door kleur en materiaal. Naast dit 

techniekcentrum gaan we ook aan de slag met het praktijklokaal 1.6 

voor biologie en natuur- en scheikunde. In dit lokaal zijn er meer 

mogelijkheden om deze 2 mooie vakken in de praktijk te brengen! We 

streven ernaar om lokaal 0.5, het schoolplein en lokaal 1.6 voor biologie en natuur- en scheikunde 

na de zomer in gebruik te nemen!   

  

 

 
 

http://www.zomercampus010.nl/
http://www.zomercampus010.nl/


PERSONEEL & LEERLINGEN  
Personeel  

- Onze fantastische collega meneer Oord gaat verhuizen naar Drenthe. Om dit gemis op te vangen 

mogen we meneer de Vos als nieuwe LO docent verwelkomen vanaf het nieuwe schooljaar.  

- Mevrouw Gomes zal onze wiskunde sectie komen versterken. Mevrouw Gomes zal met name de 

GL klassen lesgeven met haar achtergrond van 15 jaar op een MAVO in Rotterdam.    

- Met ingang van 1 september mogen we mevrouw Breugem verwelkomen als nieuwe SMW’er.   

 

Leerlingen - Ouders  

Deze periode vereiste nogal wat aanpassingsvermogen van leerlingen en ouders. Een compliment voor de 

wijze hoe eenieder dit heeft opgepakt. Knap gedaan!   

  

Edwin Petersen 

locatiedirecteur Vak College Hillegersberg  
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