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Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2020 - 2021  
       Nummer 7, maart 2021 

 
 

Hierbij ontvangt u de 7de 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 

 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….  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sectorkeuzeavond klas 2 
Dinsdagavond 23 maart hadden we wel een hele vreemde sectorkeuze avond zo online. Met dank aan 
onze sprekers: mr. van Houten, mr. Kamperman, mr. Filius, mevr. de Koning en mr. Van Dijk, is de avond 
goed verlopen. We hopen dat u de informatie heeft kunnen volgen. We willen jullie bedanken voor de 
complimenten die we hebben gekregen. Afgelopen donderdag heeft u een mail gekregen van mevr. de 
Koning waar u de keuze voor uw zoon/ dochter kenbaar kunt maken. 
 
DO-it MOVE-it:      

   
Resultatenbespreking, ontwikkelgesprekken en CSPE klas 4   
Afgelopen dinsdag en donderdag was het tijd voor de resultatenbespreking periode 2 voor klas 1, 2 en 3. 
De coaches waren erg blij om alle ouders en leerlingen ‘online’ te spreken en afspraken te maken voor de 
komende periode. We zullen “maatwerk” gaan leveren aangezien het rooster deuren opent van 14.30 – 
16.00 uur. Individuele achterstanden kunnen worden aangepakt op deze momenten.  
Aankomende dinsdag zullen de CSPE examens klas 4 starten. De leerlingen zullen voor de 4 profieldelen 
van D&P per dag 1 examen afleggen. Voor de overige leerjaren; hou het rooster op de site in de gaten. 
Het afnemen van deze praktijkexamens zullen roosterwijzigingen en lokaal wisselingen met zich mee 
brengen!  

TRON klas 1:  afronding praktische opdracht taal lekker lezen: boekdoos, collage, hoofdpersonen tekenen, 
strip  
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ORGANISATIE 
Welbevinden  
Het coronavirus is al ruim een jaar onder ons, en dat zal ongetwijfeld ook invloed hebben op het 
gezinsleven, de school- en werksituatie, vrijetijdsbesteding en andere zaken. Voor elk gezin zal dat 
anders uitpakken.  
Als ouder kent u uw kind het beste en kunt u inschatten hoe het met hem of haar gaat qua welbevinden. 
Soms kan het fijn zijn om van anderen tips te ontvangen of juist bemoedigd te worden om met elkaar de 
schouders er onder te blijven zetten. Op de website van het NJI, die we van harte aanbevelen, is veel 
informatie te vinden: 
Coronavirus - informatie voor ouders | NJi  
Voor uw zoon of dochter is het wellicht fijn om eens te kijken op de site van het CJG of andere kinderen 
zich ook zo voelen als zij: https://www.jouwggd.nl/  
 
Aanmelding en loting nieuwe 1ste jaars 
Woensdag 24 maart hebben we voor de nieuwe leerlingen moeten loten. Diezelfde middag hebben we de 
ouders van de uitgelote leerlingen gebeld om ze te vertellen dat ze volgend jaar geen VCH leerling 
worden. Geen leuke boodschap om te moeten brengen. Gepaard gaande met onbegrip, teleurstelling en 
emoties hebben we voor veel “afvallers” gelukkig een rol kunnen spelen m.b.t. hun 2e keuze.  
Vanaf nu is de focus dan ook op onze nieuwe aanwinsten en gaan we ons richten op de 
klassensamenstelling, de groepsdynamica en de kennismaking met de nieuwe ouders en leerlingen. 
 
We hebben een VCH-store 

Whoop Whoop! We hebben een VCH 
winkel! We gaan de eerste weken de 
tijd nemen voor een huisstijl, 
plattegrond, logo, concept, enz. Maar 
vanaf volgend jaar zullen we ook 
praktische lessen kunnen geven in 
onze eigen winkel. Onze winkel staat 
in de Bergse Dorpstraat nummer 54 
en zal binnenkort van het VCH logo 
worden voorzien. #Enthousiast! 

Tevredenheidsonderzoeken ouders en leerlingen 
Afgelopen 2 weken stond het oudertevredenheidsonderzoek open. Alle ouders hebben, als het goed is, 
een mail ontvangen met unieke inlog waarin ze dit onderzoek konden invullen. De leerlingen zijn deze 2 
weken aan de beurt en zullen per klas de vragen invullen. Hieronder kunt u alvast de resultaten vanuit de 
ouders bekijken: we zijn erg blij met een gemiddelde van een 8.4! 

 
PERSONEEL & LEERLINGEN 
Personeel  
Ik ben Marjolein van Huijgevoort, Schoolmaatschappelijk werker en aanwezig op dinsdag 
en donderdag op het VCH. 
Ik ben daarnaast ook moeder van twee dochters en woon in de gemeente Lansingerland. 
Al een langere tijd ben ik werkzaam als Schoolmaatschappelijk werker, een mooi beroep 
waarin ik mij nu graag inzet voor de leerlingen op het VCH. U en uw kind zijn welkom! Met 
vriendelijke groet, Marjolein  
Leerlingen 
De resultaten periode 2 zijn een feit maar Corona neemt wat vertraging met zich mee 
t.a.v. de individuele leerling. Laten we er met elkaar, leerling, ouders en docent voor 
zorgen dat we deze vertraging inlopen. Doe wat je kan!   
 
Bovenal: #staysafe! 
Edwin Petersen  
Locatiedirecteur Vak College Hillegersberg    

https://www.jouwggd.nl/

