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Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2020 - 2021  
       Nummer 4, december 2020 

 
 

Hierbij ontvangt u de 4de 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 

 4 januari   : Start alle lessen: Klas 1, 2 en 3 online en klas 4 op school 

 12 januari   : leerlingbespreking leerjaar 3 en 4  

 20 januari   : Open lesjesmiddag groep 8 leerlingen 

 21 januari   : Ontwikkelmiddag; leerlingen vrij vanaf 12.00 uur 
                                                                                                             
ONDERWIJS      
Wat er allemaal nog meer gebeurde deze maand….  

 
     
 
 

 
 

 

 
ORGANISATIE 
Sinterklaas en Paarse vrijdag 

De sint afsluiting op 4 december was een groot succes. De feestcommissie had 
gezorgd voor een letter, chocomelk en pepernoten. Elke coach is creatief bezig 
geweest met een quiz, cadeautjes, dobbelsteen spel, FIFA-toernooi, gedichten en 
surprises. Hulde! Na de sint afsluiting was het tijd voor de kerstversiering; de aula en 
schoolplein zijn weer omgedoopt in een ware kerststal. 
Dan op vrijdag 11 december was het Paarse Vrijdag! Op deze jaarlijks 
terugkomende dag laten leerlingen en leraren op school zien dat iedereen welkom is 
en het recht heeft op een veilige sfeer op school, ongeacht je gender of seksuele voorkeur. Dit 
jaar hebben we op het VCH voor het eerst meegedaan. De leerlingen reageerden positief en er 
waren leuke paarse outfits te zien. Ook het VCH team zag er lekker paars uit en natuurlijk kon 
de paarse smoothie van de heer de Bruin niet ontbreken. Volgend jaar zijn we natuurlijk weer   
van de partij! #PurpleRain 

 
Helaas is door de 
Lock down de 
kerstviering komen te 
vervallen. 

Een greep uit de activiteiten van deze maand 
(v.l.n.r. bovenste rij): 
- Do-blok Groen – kerstkaarten maken (foto 1+2) 
- Do-blok Kunst – kubisme (foto 3+4) 
- nauwkeurig meten bij techniek (foto 5) 
- Tacohapjes maken bij Health & Care (foto 6) 
- zelfstandig werken in de aula (foto 7) 
- yahtzeeën bij  do-blok activity  (foto 8) 
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Resultaatgesprekken online 
Vorige week vonden de resultaatgesprekken online plaats. Bij de meeste leerlingen en collega’s is dit 
goed verlopen. De coaches hebben weer de gelegenheid gekregen om te vertellen hoe het met de 
leerlingen gaat op het gebied van gedrag, cijfers en inzet. Ook hebben de ouders verteld hoe zij dit 
ervaren. Doelen voor de volgende periode zijn gesteld en de leerlingen gaan weer aan de slag om deze 
te behalen. Mocht dit gesprek onverhoopt nog niet hebben plaatsgevonden dan zal dit zeker op korte 
termijn alsnog plaatsvinden. 
 
Update VCH Future Factory  

Ons Future Factory krijgt vorm! Collega’s Riegman, de Prez, Le Cointre en van Velzen zijn ook deze 
vakantie bezig om het lokaal af te ronden; het wordt gaaf!! 
En dan ook nog Explore Vakcollege Hillegersberg in 3D – open de onderstaande link en neem een 
doorkijkje in het fantastische Vak College Hillegersberg BWI lokaal 
https://my.matterport.com/show/?m=uYwtyC6f6TK  
 
Corona en het VCH: communicatie  
Zeker in deze periode doen we ons best om zo goed mogelijk met u te communiceren. Organisatorische 
of onderwijskundige aanpassingen vanwege de Lock down e/o corona sturen wij u toe in verschillende 
informatiebrieven. We kiezen ervoor om daarbij niet op zaken vooruit te lopen. We sturen liever 3 
korte informatiebrieven met concrete informatie dan één uitgebreide brief waarop we, vanwege 
gewijzigde omstandigheden correcties moeten maken. Daarnaast ontvangt u van ons iedere maand 
de nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief laten we zoveel mogelijk de informatie over de aanpassingen 
van de Lock down e/o corona achterwege. De Nieuwsbrief behoudt zo haar oorspronkelijke functie.  
Wij versturen al onze brieven en berichten via Magistermail. Het is dus belangrijk dat u met uw juiste 
e-mailadres vermeld staat in Magister. (Dit kunt u zelf controleren en desgewenst aanpassen in de 
Magisterapp). De mailserver van Magister kent, zeker in hectische tijden, capaciteitsproblemen. Als alle 
scholen tegelijk een bericht willen sturen over de schoolsluiting of afstandsonderwijs, kan het gevolg zijn 
dat de door ons verstuurde e-mail later aankomt dan gepland. We proberen hier uiteraard rekening mee 
te houden maar hebben dit niet altijd zelf in de hand. 
 
Vanuit de ouderraad! 
Docenten, onze kinderen zien ze elke dag, de één jaagt hen op de kast de ander geeft hen een 
lach of helpende hand. 1 ding staat vast onze kinderen hebben ze nodig. 
Namens de ouderklankbord groep & de medezeggenschapsraad hebben we het gehele VCH 
team een warme en spetterende attentie aangeboden. We willen ze bedanken voor hun 
inspanningen de afgelopen tijd en sterkte wensen met alle uitdagingen t.a.v. de nieuwe 
maatregelen de komende tijd. Voor iedereen fijne feestdagen en een gezond 2021 
 
PERSONEEL & LEERLINGEN 
Personeel  
Aankomend jaar zullen mevrouw Slinger en meneer Boudazra ons gaan verlaten. Mevrouw Slinger gaat 
een andere uitdaging aan en zal tot 1 maart op het VCH blijven. Meneer Boudazra heeft een nieuwe 
baan gevonden in zijn woonplaats Breda als docent Nederlands. Hij zal onze 4de jaars leerlingen naar het 
examen begeleiden en klas 3 zal overgenomen worden door mevrouw Hansen. Voor beide heel veel 
succes met jullie uitdaging en we maken er nog een paar mooie weken van met elkaar!  
Leerlingen 
TROTS! De hulp die de leerlingen hebben geboden met Paarse vrijdag, de kerstkaarten actie, de video’s 
voor meneer van Splunter, online coachgesprekken, de kerstkaarten voor ons als personeel, enz. Ook 
voor onze leerlingen is deze periode niet eenvoudig, des te knapper hoe zij zich staande houden in de 
deze lastige tijd! Hulde! 
Namens het gehele team van het Vak College Hillegersberg wens ik u: fijne feestdagen en een 
gezond en mooi 2021! 
 
#Staysafe 
Edwin Petersen  
Locatiedirecteur Vak College Hillegersberg    

https://my.matterport.com/show/?m=uYwtyC6f6TK

