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Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2020 - 2021  
       Nummer 1, september 2020 

 
 

Hierbij ontvangt u de eerste oudernieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021. U treft in deze brief 
informatie aan over activiteiten die bij ons in de planning staan, maar u leest ook iets over de 
gebeurtenissen waar wij met trots op terugkijken. Daarnaast wordt u maandelijks geïnformeerd  over de 
onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen op het Vak College Hillegersberg. 
 
VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN) 

 05 oktober   : Dag van de leerkracht! 

 08 oktober   : De VCH Scholenmarkt (leerlingen klas 3 en 4) 

 17 t/m 25 oktober  : Herfstvakantie! 

 29 oktober   : Docententraining Groepsdynamica 
                                                                                                                   

ONDERWIJS      
Wat er allemaal nog meer gebeurde deze maand….  
Niet zo lastig om het Do-it element te belichten met een fantastisch outdoor kamp op de agenda voor 
leerjaar 2 en leerjaar 3. Verderop een impressie van de sfeer. Voor nu DO-IT !! 

   
 
 
 
 

 
 

 

Schoolkamp klas 2 en 3 naar Ommen! 
Woensdagochtend zat de sfeer er al goed in. Na de tassencontrole en het uitdelen van 
de unieke hoodies stapten we vol enthousiasme de bus in. Na een heerlijke 

ontspannen reis kwamen we aan op het kampeerterrein van camping 
Besthmenerberg. Nadat iedereen de tent had ingericht was het tijd voor 
de eerste activiteit. Het klimbos, kanoën, mountainbiken, boogschieten 
en ‘het water en vuurspel’ stonden op het programma. Het was een topdag afgesloten met 
een heerlijke pasta bereid door de leerlingen. De volgende ochtend waren de leerlingen 
nog even enthousiast en stonden ze te popelen om aan de activiteiten te beginnen. 
Wederom een topdag afgesloten met een fantastische barbecue. 
Vrijdagochtend nog een laatste activiteit, waarna wij weer vertrokken 
richting het altijd fijne Rotterdam. We kunnen terugkijken op drie 
fantastische dagen vol sportieve, gezellige momenten mede dankzij de 
geweldige organisatie van Buffel outdoor.  

 
Theater Maaspodium klas 4 – De Wilde Keuken 
Van woensdag 23 t/m vrijdag 25 september zijn onze 4e klassers naar het Maaspodium geweest voor 
een voorstelling van De Wilde Keuken! De voorstelling was een groot succes. De Wilde Keuken is 
spannend, uitdagend en prikkelend. Een theaterbeleving die zelfs de "theaterhaters" enthousiast heeft 
weten te krijgen en die de leerlingen anders heeft laten kijken naar hun voedsel. Ook kwam 

er een mooi compliment vanuit de acteurs over het voorbeeldige gedrag van onze 
4e jaars. Erg leuk om te horen! Kortom: een succeservaring voor alle leerlingen!  
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Terugblik start schooljaar 
Na het halen van de boeken en een korte kennismaking met hun coach 
begonnen leerjaar 2 t/m 4 snel aan hun eerste schoolweek. Maar vooral 
voor onze eerstejaars was dit een hele spannende week. De eerste dag 
hebben ze hun klas en coach beter leren kennen en werd er een 
pasfoto gemaakt. Woensdag leerden ze de school en een deel van hun 
vakdocenten beter kennen. En donderdag zijn we met de leerlingen 
naar Outdoor Valley gegaan. De leerlingen gingen hier in halve klassen 
aan de slag met hele leuke spellen en uiteindelijk met survivallen. Er 
waren leerlingen die na de survival nog een modderbad namen en dat 
leverden een aantal mooie plaatjes op. De vrijdag volgden ook de 
eerstejaars les volgens rooster.  
 
ORGANISATIE 
Corona en het VCH 
We hadden het graag anders gezien maar helaas zullen we met elkaar de komende tijd nog vastzitten 
aan Covid-19. In eerdere communicatie heeft u informatie ontvangen over de roosters en richtlijnen, 
hieronder belangrijke toevoegingen: 

- Alle AVO (Nederland, Engels, Wiskunde, enz.) lessen worden ook digitaal beschikbaar gesteld. 
Mocht uw zoon of dochter thuis moeten blijven, om wat voor reden dan ook, kan hij/zij digitaal de 
les volgen. Deze link staat in Magister bij het betreffende lesuur onder het kopje “huiswerk”. 

- Bij een positieve testuitslag van een leerling zullen we de klas en ouders informeren via de mail 
na contact met de GGD. Daarin zullen we, AVG-proof, vermelden wat de richtlijnen zijn die we 
meekrijgen van de GGD. 

Daarnaast blijft het heel belangrijk om bij (lichte) klachten thuis te blijven en bij twijfel contact te leggen 
met de coach of MT-lid. Op deze manier kunnen we blijven zorgen voor de meest veilige omgeving voor 
iedereen in deze periode. #Staysafe 
 
Kennismakingsavond 2020-2021 
Woensdag 16 september of donderdag 17 september was de kennismakingsavond van uw zoon of 
dochter. Een kennismakingsavond met een halve klas en slechts 1 ouder voelde toch anders dan wij hier 
op het VCH gewend zijn. De coaches hebben deze avond hun best gedaan om via een PowerPoint de 
nodige informatie aan u door te geven. Ook kon u via foto’s of een filmpje zien hoe jullie kinderen de 
eerste 3 schoolweken hadden beleefd.  
 
Mail, jaaragenda en website 
Via de mail zullen we u op de hoogte houden van activiteiten, belangrijke schoolzaken en bijeenkomsten. 
Het is belangrijk om wijzigingen in persoonsgegevens (zoals email en tel. nummer) aan ons door te 
geven, zodat wij u op de hoogte kunnen blijven houden. Alle belangrijke “post” zullen wij ook op de 
website plaatsen mocht u het nog een keer terug willen lezen. Onze jaaragenda staat op onze website en 
in onze schoolgids. Hierin kunt u belangrijke data vinden zoals: vakanties, examendata, stages en 
wellicht de belangrijkste - de ontwikkelgesprekken. Mocht u iets missen, tips willen geven of een vraag 
hebben, contact de coach van uw zoon of dochter of stuurt u een mail naar epetersen@lmc-vo.nl.  
 
Ontwikkeltijd docenten 
Conform de CAO-VO wordt er op het VCH ook geïnvesteerd in ‘ontwikkeltijd’. Hiervoor hebben we een 
aantal dagdelen per jaar gereserveerd. U kunt in de jaaragenda op de website en in onze schoolgids 
terugvinden op welke dagen deze ontwikkeltijd is ingepland. We draaien op deze dagen minder lessen of 
draaien een 40-minuten rooster. We houden u en de leerlingen via de diverse media (oudernieuwsbrief, 
website en roosterwijzigingen op de planborden) op de hoogte.   
 
PERSONEEL & LEERLINGEN 
Personeel & leerlingen  
We zijn dit schooljaar gestart met het maximaal aantal klassen (16) en een volledig docententeam (geen 
vacatures). Complimenten, gezien de situatie waarin we zitten, over het volgen van de (school) 
afspraken. Op deze manier kunnen we spreken van een mooie start en een fijne sfeer in en rondom de 
school.          
 
Tot slot wil ik u (alle ouders) namens het hele team van het Vak College Hillegersberg een mooi en 
gezond schooljaar toewensen. Laten we er met elkaar, ouders, leerlingen en team VCH een 
betekenisvol, enthousiast en bovenal fijn schooljaar van maken!  
 
Edwin Petersen  
Locatiedirecteur Vak College Hillegersberg    

mailto:epetersen@lmc-vo.nl

