
 

 

 

 

Rotterdam, 16 oktober 2020 
 
Betreft: rooster en mededelingen tot de kerstvakantie 
 
Beste ouder/ verzorger, beste leerling, 
 
De eerste weken hebben we achter de rug. Ondanks het Corona-virus hebben we op 
het VCH een goede periode gehad. Er heerst een rustige sfeer in de school, nauwelijks 
lesuitval en de klassen hebben weer vorm gekregen. 
Aangezien we met elkaar het virus nog niet de baas zijn, willen we jullie informeren over 
de periode van de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie. 
 
We doen er op het VCH alles aan om in een zo veilig mogelijke omgeving te werken. 
Hierbij doen we zeker ook een beroep op u als ouder(s)/ verzorger(s) en jullie als 
leerling. Blijf bij klachten thuis, neem een mondkapje mee en draag deze in de aula en 
de gangen bij het verplaatsen en doe mee in de onlinelessen als je in quarantaine 
verblijft. Dit alles draagt eraan bij dat de focus op onderwijs kan blijven liggen i.p.v. op 
de randzaken.  
 
We zullen tot aan de kerstvakantie doorgaan met het systeem waarbij we steeds een 
leerjaar thuis onderwijs laten volgen. In het schema hieronder kun je zien op welke dag 
uw zoon/ dochter thuis onderwijs volgt via het opgegeven schoolwerk in Magister; 
 

Week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

44 26 okt – klas 2 27 okt - klas 1 Alle klassen les 29 okt - klas 4 30 okt - klas 3 

45 2 nov - klas 1 3 nov - klas 4 Alle klassen les 5 nov - klas 3 6 nov - klas 2 

46 9 nov - klas 4 10 nov - klas 3 Alle klassen les 12 nov - klas 2 13 nov - klas 1 

47 16 nov - klas 3 17 nov - klas 2 Alle klassen les 19 nov - klas 1 20 nov - klas 4 

48 23 nov - klas 2 24 nov - klas 1 Alle klassen les 26 nov - klas 4  27 nov - klas 3 

49 30 nov - klas 1 1 dec - klas 4 Alle klassen les 3 dec - klas 3 Alle klassen les 

50 7 dec - klas 4 8 dec -klas 3 Alle klassen les 10 dec - klas 2  11 dec - klas 1 

51 14 dec -klas 3 15 dec - klas 2 Alle klassen les 17 dec - klas 1 18 dec - klas 4 

Kerstvakantie 

 
Resumerend de data waarop een klas niet aanwezig is op het VCH: 

 Klas 1: 27 oktober, 2 november, 13 november, 19 november, 24 november,  
30 november, 11 december en 17 december 

 Klas 2: 26 oktober, 6 november, 12 november, 17 november, 23 november,  
10 december en 15 december 

 Klas 3: 30 oktober, 5 november, 10 november, 16 november, 27 november,  
3 december, 8 december en 14 december 

 Klas 4: 29 oktober, 3 november, 9 november, 20 november, 26 november,  
1 december, 7 december en 18 december 

 



Naast bovenstaand schema nog een aantal belangrijke actiepunten: 

 De stage leerjaar 4 van maandag 23 november t/m donderdag 17 december zal 
GEEN doorgang vinden. We gebruiken deze periode voor lessen volgens het 
reguliere rooster; 

 De Jinc-stage leerjaar 1 op maandag 7 en dinsdag 8 december zal op digitale 
wijze vanuit het VCH worden vormgegeven. 

 De AVO-lessen (Ned, Eng, Wis, Eco, NaSK, Bio/VZ, M&M, ML) en de lessen 
Dienstverlening en Producten (klas 3 en klas 4) zullen ook in de Online 
omgeving, via een link in Magister, worden aangeboden aan leerlingen die 
vanwege Corona tijdelijk niet fysiek op school aanwezig mogen/ kunnen zijn. 

 Mondkapjes zullen in de aula en tussen de lessen een verplichting zijn bij het 
verplaatsen. Indien een leerlingen een mondkapje niet bij zich heeft kan hij/ zij 
tegen een betaling van €0,50 eurocent een mondkapje kopen bij de balie/ 
receptie. 

 Voor de viering van Sinterklaas en de kerstviering “Winterwonderland” zal de 
feestcommissie zich buigen en u later verder informeren – uiteraard zullen we 
deze festiviteiten niet aan ons voorbij laten gaan. 

 
Mochten er bij u vragen en/ of opmerkingen zijn met betrekking tot het bovenstaande 
dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met ondergetekende op 010- 7527175 of 
een email sturen naar epetersen@lmc-vo.nl. 
 
Verder hebben we de 1ste MR en ouderklankbordbijeenkomst gehad met 15 
enthousiaste ouders. Voor een school is het heel prettig dat er mee gedacht en mee 
geholpen kan worden aan het verder ontwikkelen van het VCH. Een actiepunt dat naar 
voren kwam is het bemannen van het inhaal lokaal m.b.t. het maken van achterstallige 
toetsen. Jullie zullen begrijpen dat dit door de Corona situatie meer ingezet zal worden 
en we daar meer “ogen” voor nodig hebben. Mocht u op dinsdagmiddag tussen  
14.00 - 15.00 uur in de gelegenheid zijn om mee te helpen; graag een mailtje naar mij! 
 
Blijf gezond, let op elkaar en #staysafe! 
 
Fijne herfstvakantie  
 
Edwin Petersen  
Locatiedirecteur 
Vak College Hillegersberg 
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