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Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2020 - 2021  
       Nummer 6, februari 2021 

 
 

Hierbij ontvangt u de 6de 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 

 19 maart   : Einde periode 2 voor klas 1, 2 en 3 

 22 maart en 23 maart : Organisatiedag, rapportvergaderingen en LMC dag (leerlingen lesvrij) 

 23 maart   : Keuzeavond sectorvakken voor klas 2 

 24 maart   : Start periode 3 voor klas 1, 2 en 3 

 30 maart   : Ontwikkelgesprekken leerling-ouder-coach klas 1, 2 en 3 

 1 april   : Ontwikkelgesprekken leerling-ouder-coach klas 1, 2 en 3 

 1 april   : Einde periode 5 voor klas 4 

 2 april   : Goede vrijdag (leerlingen lesvrij) 

 5 april   : 2de Paasdag (leerlingen lesvrij) 

 6 april   : Start CSPE klas 4 
                                                                                                             
ONDERWIJS      
Wat er allemaal nog meer gebeurde deze maand….  

 Carnaval op het VCH - Klas 1 ziet elkaar weer fysiek in thema “Carnaval” 

Onze kanjers van klas 1 doen het fantastisch thuis en in de online lessen. Maar 
ook bij deze leerlingen slaat de vermoeidheid, eenzaamheid en soms demotivatie 
toe. Om ze te laten weten wat een toppers ze zijn, wilden we ze op een gepaste 
afstand in het zonnetje zetten. 
Elke klas werd op een ander tijdstip op het plein met de fiets uitgenodigd. Ze 
werden even begroet door de coach en vervolgens met carnavalsmuziek, verklede 
coaches en confettikanonnen in kleine groepjes even “gehuldigd”. Vervolgens werd 
er een 1,5 meter polonaise gelopen en kregen ze een tasje mee met een kleine 
attentie. Naast schaamte voor de toch wel idiote coaches kregen we hele fijne 
reacties terug. Hoogtepunt was echt het weerzien met elkaar, ze hebben er oprecht 
van genoten. Zoals een aantal leerlingen benoemden, “dit geeft weer even energie, 

we hebben elkaar heel erg gemist!” 
 
ORGANISATIE 
Welbevinden en toetsweken 
Voor de vakantie hebben we gekozen om 2 toetsweken voor klas 3 en 4 in te lassen. Dit om de leerlingen 
te ontzien met digitaal toetsen maar ook om de overige weken meer aandacht en tijd te hebben voor het 
welbevinden van onze leerlingen en het overbrengen van kennis. We hebben voor de onderbouw in week 
3 na de voorjaarsvakantie ook voor deze constructie gekozen. Dit om de eerste 2 weken met name het 
accent te leggen op elkaar weer zien; en daar zijn we heel blij mee!! Begin volgende week zal er een 
schema worden gemaakt welke klas, op welk moment voor welke toets naar school komt. U ontvangt 
daar z.s.m. bericht over.  
 
 

2 ontwerpen voor de VCH-store / theater - maak een selfie met een attribuut in de sneeuw / procentenrace met voorwerpen uit eigen huis 
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PR 
Door Corona was het de afgelopen periode niet mogelijk nieuwe leerlingen op school uit te nodigen voor 
een rondleiding of lesjesmiddag. Maar toch hebben we er op het VCH creatieve manieren gevonden om 
huidige groep-8ters te bereiken. Zo hebben we meegedaan aan een digitale scholenmarkt en hebben we 
onze open dag online gehouden d.m.v. 1 op 1 gesprekken met collega’s, ouders en leerlingen. Leerlingen 
die zich aangemeld hadden voor de lesjesmiddag ontvingen de DO-Blok opdrachten die bij hen thuis 
werden afgeleverd.  Deze opdrachten konden ze naar de vakdocent opsturen (zie onder een voorbeeld 
van mode!) Leuke, creatieve acties die tot nu hebben 
geleid tot 76 aanmeldingen! (en we hebben nog 2,5 

week….) 

Online cursussen voor ouders  
Het leven is in een korte tijd veel veranderd, voor iedereen vraagt dit flexibiliteit en creativiteit. Dit kan 
soms zorgen voor spanningen en verveling en mogelijk andere uitvluchten zoals in middelen of veel 
gamen. 
Om ouders meer te informeren organiseert Youz in samenwerking met scholen en de gemeente online 
ouderavonden. U kunt hier gratis aan deelnemen. Er zijn vier verschillende thema avonden: 
Het puberbrein en opvoedtips / Alcohol, lachgas en energydrink / Tabak, waterpijp en cannabis / Gamen 
& social media 
Via het volgende formulier kunt u zich aanmelden voor het thema naar keuze. Bent u geïnteresseerd in 
meerdere thema’s dan kunt u zich daarvoor aanmelden. Aanmelden? Klik hier! 
Youz is beschikbaar voor vragen en advies. Op www.puberenco.nl kunt u meer informatie vinden over 
diverse middelen zoals: alcohol, roken, drugs, gokken en gamen. Ook vindt u hier tips over onderwerpen 
als opgroeiende tieners en groepsdruk. Heeft u en specifiek vraag dan kunt via de chat of door een mail 
te sturen naar preventie@youz.nl antwoord krijgen op deze vraag. 
  
Kunst op het VCH 
Wederom met dank aan Jaap, de opa van Jaime, zijn er op het VCH weer 4 schilderijen opgehangen met 
daarop voor Rotterdam typerende locaties. Een kleurrijk geheel en aanwinst voor onze school.  

PERSONEEL & LEERLINGEN 
Personeel  

- Vanaf 1 maart zal mevrouw Slinger niet meer werkzaam zijn op het VCH. Ze heeft haar klassen 
overgedragen en haar laatste lessen gegeven voor de vakantie; ze is klaar voor een nieuwe 
uitdaging en we wensen haar veel succes! Meneer Nasri (2B en 2C), mevrouw de Koning (3D) 
en meneer de Vos (3D) zullen haar werkzaamheden overnemen.  

- Mevrouw Gomes is op de goede weg wat betreft haar herstel. Klas 4A begeleid ze naar het 
examen. Klas 1A en 2A worden tijdelijk overgenomen door meneer de Bruijn en 3Wis door 
meneer van Houten! 

- Ook zijn er op maandag 4 nieuwe stagiaires te bewonderen op het VCH. Deze 4 leerlingen zullen 
meelopen met meneer de Prez en mevrouw van Sluijs in tweetallen.  

 
Leerlingen 
Wat zij we blij onze leerlingen weer (gedeeltelijk) te mogen ontvangen op school. Bijzonder knap hoe 
onze onderbouw leerlingen, die geen stap in de school mochten zetten, online hun digitaal beste beentje 
voor hebben gezet de afgelopen periode voor de vakantie. Topprestatie! 
#blijflettenopelkaar #Staysafe 

Edwin Petersen  
Locatiedirecteur Vak College Hillegersberg   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXMy0Q1hbIOgPGKTDXch6AdqKWeDVT7VmxJU0hPdE4ToWByw/viewform
http://www.puberenco.nl/
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