Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2020 - 2021
Nummer 5, januari 2021
Hierbij ontvangt u de 5de 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
 5 februari
: Ontwikkelmiddag (leerlingen vrij vanaf 12.00 uur)
 6 februari
: Online Open Dag VCH
 10 februari
: VCH lesjesmiddag groep 8 leerlingen (onder voorbehoud)
 15 t/m 19 februari
: toetsweek klas 3 en klas 4 op VCH
 20 t/m 28 februari
: Voorjaarsvakantie
ONDERWIJS
Wat er allemaal nog meer gebeurde deze maand….
Gedicht Relschoppers
Wat bezielt je om dit te doen.
Dit kan toch niet, je hebt toch wel een beetje
fatsoen!
Je medemens de schade in helpen.
Is dat je doel?
Of stoer te doen voor je vrienden… “want het is
natuurlijk zo cool!”
Wat zouden je ouders teleurgesteld zijn.
Om hun zoon of dochter zo te moeten zien, doet
pijn.
Stenen gooien naar de politie en denken dat het
ze niks doet.
Een politieagent kan een moeder of vader zijn,
die er moet zijn voor zijn kinderen in voor en
tegenspoed.
Ik hoop dat je erachter komt wat voor schade je
aan hebt gericht.
Zo nee? Dan misschien wel door dit gedicht.
door Chamiliën uit klas 2C

Een greep uit de activiteiten van deze maand (v.l.n.r. bovenste rij):
- nationale gedichtendag – gedicht maken bij TRON (foto 1)
- The Masked voorlezer bij TRON (foto 2)
- combi opdracht taal/rekenen - lezen/meten/wegen (foto 3+4)
- kom online verkleed als hoofdpersoon uit je boek (foto 5+6)
- DO-blok fotografie – stripverhaal (foto7)
- DO-blok fotografie – klein wordt groot of andersom (foto 8+9)

ORGANISATIE
Centrale examens in 3 tijdvakken + extra herkansingsmogelijkheid
Vanwege de lockdown en de mogelijk, daardoor ontstane leerachterstanden kunnen de centrale
examens voor de algemeen vormende vakken in schooljaar 2020/2021 gespreid worden afgenomen.
Naast een 1e tijdvak (17 mei t/m 1 juni; uitslag 10 juni) komt er een volwaardig 2e tijdvak (14 t/m 25 juni;
uitslag 2 juli). Aanvullend komt er ook nog een 3e tijdvak (6 t/m 9 juli; uitslag 15 juli).
Daarnaast krijgen alle examenkandidaten ook de mogelijkheid om een extra herkansing te doen.
Herkansingen kunnen zowel in het 2e als 3e tijdvak afgenomen worden. Het dringende advies van de VOraad is om waar kan een volledig examen af te laten nemen in het 1e tijdvak en om alleen van het
2e tijdvak gebruik te maken als er aantoonbare achterstanden zijn bij een leerling of een vak.
Over de exacte invulling informeren we u later, omdat nog niet alles exact bekend is. Duidelijk is wel dat
een vroege zomervakantie voor examenkandidaten die gebruik dienen te maken van het 3 e tijdvak er niet
in zit.
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Corona en het VCH: communicatie
Van 325 leerlingen op school in december, naar zo’n 80 (per 4 januari) en nu nog maar 40 (per 18
januari). De lockdown en de aanvullende 1,5 meterregel lieten geen andere mogelijkheid. Dat betekende
online lessen voor alle leerlingen van klas 1 t/m 3 en een omschakeling van fysiek onderwijs naar hybride
onderwijs in klas 4. Met elkaar (leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en het team van het Vak College
Hillegersberg) proberen we steeds weer het onderwijs zo goed mogelijk te organiseren en vorm te geven.
Vooralsnog lukt dat, met de nodige extra inspanningen, heel behoorlijk. Natuurlijk hebben we intern
tijdens gesprekken ook zorg uitgesproken over de sociaal emotionele impact en over de studievoortgang
plus de beoordeling daarvan. Wij delen die zorg en proberen daar ook op te anticiperen. Begin volgende
week verwachten wij dat er meer bekend wordt over hoe we de komende weken/maanden invulling
kunnen geven aan ons onderwijs. We zullen u daarover per e-mail informeren en zoomen dan ook in op
de studievoortgang en de beoordeling daarvan. Voor de komende week blijven het voor de leerlingen uit
klas 1 t/m 3 online lessen, conform het huidige Magisterrooster. Bij de online lessen gaan wij ervan uit dat
de leerlingen aan een tafel of een bureau zitten (dus niet in bed liggen) en dat boeken, schriften en
andere leermiddelen aanwezig zijn. Hiervoor dragen wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Op
verzoek van de docent dient de leerling zijn camera aan te zetten. Het is echter niet altijd wenselijk dat de
camera’s continu aanstaan, dat zorgt namelijk voor een extra belasting van de verbinding en kan
daardoor vertragend werken bij een presentatie. Maar ook zonder actieve camerafunctie verwachten wij
wel een actieve deelname van de leerlingen. Hier moeten we echt met elkaar zorg voor dragen.
PR
Hoewel ook de PR campagne anders verloopt dan voorgaande jaren zijn we erg blij
dat de opa van Jaime (1c) een super toffe 3D doorkijk heeft gemaakt van het VCH:
https://my.matterport.com/show/?m=bxffBpm9SCx . Zoals je ziet kun je de gehele
school doorlopen. De scholenspecial zal nog
afgeleverd worden bij onze relatiescholen en die
hebben, zoals jullie kunnen zien, een prachtige school
uitgekozen voor hun voorkant.
Verder hebben we ons getoond op de digitale
scholenmarkt. We hebben een eigen VCH stand in
mogen richten en ouders/leerlingen groep 8 konden
met hun avatar op bezoek komen in onze stand – een
bijzondere ervaring. En natuurlijk als sluitstuk onze
Open dag op 6 februari. Deze zullen we hoe,
vervelend ook, Online gaan organiseren.
Reizen en groepsactiviteiten
Ook dit schooljaar zullen er vermoedelijk weinig reizen en groepsactiviteiten plaatsvinden. Over de
geplande cultuurreis voor klas 3 (Barcelona) nemen we later een definitief besluit. Met de
examenkandidaten een afsluitend dagje uit zullen we proberen zo laat mogelijk in het jaar te plannen. Bij
de groepsactiviteiten (bezoek aan een museum, theater of event) bekijken we per activiteit wat er wel en
niet mogelijk is. Natuurlijk ontvangt u daarover tijdig bericht. Hopelijk mogen we steeds meer…
PERSONEEL & LEERLINGEN
Personeel
Per 1 januari is een aantal collega’s gestart en extra ingezet in verschillende klassen. Mevrouw Kul
(economie klas 1 en 2), mevrouw Hansen (Nederlands 3D) en mevrouw van Sluijs (Nederlands 4C) zijn
in deze online periode gestart met het lesgeven aan deze klassen. De eerste berichten van de docenten
en leerlingen zijn erg positief en knap hoe er op afstand “gewend” is aan elkaar.
Leerlingen
Een compliment is er ook deze maand voor al onze leerlingen. Petje af voor wat zij laten zien. Creatieve
sprookjesfiguren bij theater, de VCH Strava-club bij LO, kookvideo’s, brainstormsessies voor de VCH
store etc. (zie ook de foto’s). Fijn om binnen de huidige mogelijkheden zo ‘samen’ te mogen werken. We
begrijpen heel goed dat de leerlingen het soms ook zwaar hebben en dat ze het sociale element van
school missen. Daarom is het hierboven beschreven compliment over hun inzet en inbreng nog meer op
zijn plek. Deel het dus met uw zoon of dochter en laat het ook een beetje afstralen op uw inzet en
support. Dank ook daarvoor!
#Staysafe
Edwin Petersen
Locatiedirecteur Vak College Hillegersberg
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