
 

     
 
 
 
Rotterdam, 26 februari 2021 
 
Betreft: herstart (fysieke) lessen op VCH vanaf 1 maart 
 
Geachte ouders/verzorgers, beste leerling, 
 
Gelukkig mogen we met ingang van maandag 1 maart weer gaan starten, naast de 
examenklassen, met het geven van lessen op het Vak College Hillegersberg aan 
leerjaar 1, 2 en 3. Het betreft dan lessen aan halve groepen voor alle leerjaren voor 
zowel de theorie- als de praktijklessen. We zijn als team erg blij om alle leerlingen 
weer te mogen ontvangen en “echt” in beeld te hebben. Als team zullen we de 
komende weken zorg dragen voor een goede balans in het voldoende aandacht 
hebben voor het welbevinden van de leerlingen en het in beeld brengen van de 
studievoortgang. Ook zullen we de ontwikkelingen rondom Covid-19 goed in de 
gaten blijven houden en waar nodig aanpassingen doen aan roosters en afspraken. 
 
Voor de start van 1 maart:  
Binnen de klassen is gekozen voor een groep A en een groep B (zie groepsindeling 
verder in deze brief), die afwisselend 3 dagen of 2 dagen per week op school 
aanwezig zijn. Indien de leerlingen niet op school zijn volgen ze de lessen Online 
volgens het rooster in magister. Ook is er gekozen in week 3 voor een plenair toets 
moment voor klas 1, 2 en 3. 
 
Hieronder een aantal (extra) afspraken voor minimaal 2 weken: 

- We zullen een 40 minuten rooster draaien voor 2 weken (1 maart t/m 5 maart 
en 8 t/m 12 maart) om in de middag meer tijd te kunnen besteden aan de 
individuele leerling: De tijden van het 40-minuten rooster zijn dan:  

 Les 1:  08.20 – 09.00 uur 

 Les 2:  09.00 – 09.40 uur 
Pauze:  09.40 – 10.00 uur 

 Les 3:  10.00 – 10.40 uur 

 Les 4:  10.40 – 11.20 uur 
Pauze: 11.20 – 11.40 uur 

 Les 5:  11.40 – 12.20 uur 

 Les 6:  12.20 – 13.00 uur 
Pauze: 13.00 – 13.10 uur 

 Les 7:  13.10 – 13.50 uur 

 Les 8:  13.50 – 14.30 uur 
- De leerlingen van de onderbouw zullen tussen 09.40 - 10.00 pauze houden in 

het lokaal. De leerlingen van de bovenbouw zullen tussen 11.20 - 11.40 pauze 
houden in het lokaal. Beiden onder toezicht van een vakdocent. De pauze om 
13.00 - 13.10 is vooralsnog voor onderbouw en bovenbouw in de aula;  

- Leerlingen uit de klassen A en B (klas 1 t/m 4) hebben als in- en uitgang de 

deur op het schoolplein 



 

- Leerlingen uit de klassen C en D (klas 1 t/m 4) hebben als in- 

en uitgang de trap bij de fietsenstalling en/of de vooringang 

aan de Argonautenweg 

- In de week van 15 tot en met 19 maart is er een toetsweek voor klas 1, 2 en 3; 

- Het inhaalmoment voor toetsen zal weer zijn op dinsdag les 7 om 13.10 uur.  

- In de bijlage onderaan deze brief staan de huisregels vermeld. Wij vragen u dit 

nogmaals met uw zoon of dochter te bespreken.    

Een aantal belangrijke mededelingen voor een goede opstart zijn: 
 Voor de lessen op school heb je al je dan benodigde (werk)boeken en 

schoolmaterialen bij je in een daarvoor bestemde schooltas; 
 Vergeet niet een goed gevulde etui mee te nemen en je rekenmachine; 
 De kantine is voor de eerste 2 weken gesloten, leerlingen zullen zelf zorg 

moeten dragen voor eten/drinken- er zullen iedere dag 3 pauzes gehouden 
worden; 

 Voor de lessen LO en de DO-Blokken Sports en Activity zal er ook naar buiten 
gegaan worden. Graag rekening houden met de buitenkleding. 

 
We hopen u met het bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben en waar 
nodig, ook gerustgesteld te hebben. We begrijpen echter dat er mogelijk ook nog 
vragen zijn. Vanaf maandag 1 maart is de school weer ‘in bedrijf’ en kunt u voor 
vragen contact opnemen met de coach, met mevrouw de Koning (Onderbouw), met 
meneer van Dijk (Bovenbouw) of met ondergetekende. 
 
We zien er naar uit om weer, gedeeltelijk, open te gaan en om onze leerlingen weer 
op school te zien. 
 
Mocht de persconferentie, die nu gepland staat op 9 maart, informatie opleveren 
waarop wij dienen te anticiperen, dan ontvangt u van ons uiteraard een nieuwe 
informatiebrief. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Edwin Petersen 
Locatiedirecteur  
Vak College Hillegersberg 
 
 
 
 
 
 



 

Bijlage: Afspraken die gelden i.v.m. Covid-19 op het VCH: 

Verder hebben we intern de volgende aanvullingen afgesproken: 
 

 De looproute op de bovenverdieping blijft met de wijzers van de 

klok mee  

 Bij het binnenkomen van de school je handen desinfecteren met 

daarvoor beschikbare desinfectiemiddelen 

 Er wordt tot iedere docent 1,5 meter afstand bewaard – indien je 

hierop wordt aangesproken is dit een regel/afspraak en volg je de 

aanwijzingen zonder commentaar op 

 Docentengebieden zijn duidelijk aangegeven met oranje 

plakband/tape en niet toegankelijk voor leerlingen 

 In de aula en tijdens verplaatsingen in de gangen en trappenhuis dragen we 

allemaal op correcte wijze een mondkapje. 

 Leerlingen en medewerkers komen alleen naar school wanneer zij vrij zijn van 

klachten die mogelijk duiden op het coronavirus. Indien uw zoon/dochter 

klachten vertoont dan blijft hij/zij thuis en laat u uw zoon/dochter testen (Uw 

meldt uw zoon/dochter telefonisch afwezig en u houdt ons op de hoogte van 

de testuitslag); 

 De school organiseert en faciliteert de 1,5 meter maatregel. De uitvoering 

daarvan is echter een gedeelde verantwoordelijkheid. Wij doen hierbij dan ook 

een dringend beroep op u en op onze leerlingen om hier uitvoering aan te 

geven. 


