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Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2020 - 2021  
       Nummer 8, april 2021 

 
 

Hierbij ontvangt u de 8ste 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 

 1 t/m 16 mei  : Meivakantie 

 17 mei    : Start Examens klas 4 (BBL, KBL en GL) 

 24 mei   : 2de Pinksterdag (leerlingen lesvrij) 

 27 mei   : Showtje tof doen (CKV Klas 3) 

 2 juni   : Showtje tof doen (CKV Klas 3) 

 4 juni   : Sportdag klas 1, 2 en 3 

 7 t/m 11 juni  : VCH Talent en Cultuurweek  
 
ONDERWIJS      
Wat er allemaal nog meer gebeurde deze maand…. DO-it MOVE-it:      

 
     

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Nationaal Programma Onderwijs 
Zoals u wellicht ook heeft vernomen via de media wordt er flink wat geld vrijgemaakt om ontstane 
achterstanden of vertragingen in te lopen. Aan iedere school wordt gevraagd om de huidige stand van 
zaken in kaart te brengen en om met een plan van aanpak voor de komende twee jaar te komen. Het 
gaat hierbij om cognitieve achterstanden, maar ook om sociaal-emotionele achterstanden en 
achterstanden bij het ontwikkelen van de executieve functies. Om de huidige stand van zaken in kaart te 
brengen, maken we gebruik van cijferinformatie uit Magister, gemaakte cito- toetsen (volgende maand), 
input van de vakdocenten en leerling- en ouderklankbordgroep. Een concept van het plan van aanpak 
proberen we in de komende maand op te stellen. Als we ook oog willen houden voor het welbevinden van 
onze leerlingen dan ligt de oplossing voor het inlopen van de mogelijke achterstanden niet alleen bij het 
aanbieden van extra uren. Wordt vervolgd. 
   
Onderwijs na de Meivakantie (reminder) 
We hebben u middels een brief op de hoogte gesteld m.b.t. de organisatorische aanpak van het 
onderwijs in de eerste 4 weken na de meivakantie. Onderstaand nogmaals het schema. Mochten er 
tussentijds veranderingen/versoepelingen/ aanpassingen komen houden we u uiteraard op de hoogte. 
Binnen de klassen blijven we dezelfde groepsindeling aanhouden (groep A en/of groep B), die 
afwisselend 3 dagen of 2 dagen per week op school aanwezig zijn. Dus indien de leerlingen niet op 
school zijn volgen ze de lessen online volgens het rooster in magister. We blijven in de genoemde weken 
het 40-minuten rooster volgen. 
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ORGANISATIE 
Vakantie rooster 2021-2022 
Herfstvakantie  : zaterdag 16 oktober t/m zondag 24 oktober 2021 
Kerstvakantie  : zaterdag 25 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022 
Voorjaarsvakantie : zaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart 2022 
Pasen   : vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022 
Meivakantie  : zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei 2022 
Hemelvaart:  : donderdag 26 mei t/m zondag 29 mei 2022 
Pinksteren  : maandag 6 juni 2022 
Zomervakantie  : zaterdag 9 juli t/m zondag 21 augustus 2022 
 
Examens (CSE) 
Na de meivakantie zullen de examens voor onze 4de klas gaan starten. De BBL en KBL groepen zullen 
hun examen digitaal maken en de GL leerlingen op papier. Alle ouders en leerlingen zijn middels een 
brief geïnformeerd. Op onze site kunt u de examentijden terug vinden. Belangrijk voor de 4de klassers is 
om in de 2de week van de meivakantie weer even wat te oefenen met de Facet examens. De leerlingen 
hebben de afgelopen periode veel geoefend op deze manier. Spannende periode en we zullen u op de 
hoogte houden van de aanstaande resultaten!   
 
Tevredenheidsonderzoeken leerlingen 
Afgelopen maand hebben we ook het tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen afgenomen. 
Onderstaand de mooie resultaten! Daarnaast is de indicator: ‘hoe veilig voel jij je op school’ door de 
leerlingen met een 9,4 gewaardeerd. Heel fijn! 

DO-dag: afsluiting op het VCH! 
Na een lange periode van halve groepen even lekker samen met je eigen klas activiteiten volbrengen. De 
leerjaren waren verspreid over de dag op school aanwezig om in de buitenlucht activiteiten te doen. 
Lekker mountainbiken, voetballen, bosspelen en losgaan op de rodeostier en de stormbaan. Uiteraard 
mocht er tijdens de pauze een Capri-Sun en een zakje chips niet ontbreken. De foto’s zeggen genoeg en 
ondanks de lichte(?) regen straalde het plezier er vanaf bij alle leerlingen. Echt geweldig om te zien.  
 
PERSONEEL & LEERLINGEN 
Personeel  
Deze periode is ook altijd een spannende periode omtrent de personeelsformatie 2021-2022. Heel prettig 
om nu al te kunnen melden dat we met hetzelfde team verder zullen gaan en versterking krijgen van een 
5tal nieuwe collega’s en een aantal nieuwe stagiaires. Erg fijn voor de ontwikkeling van het VCH!   
Leerlingen 
Negen weken online en fysieke lessen, toets- weken, nieuwe periode Do-blokken en keuzevakken, 
veiligheidsvoorschriften, enz. Het is voor onze leerlingen, wederom, een periode van flexibiliteit en 
doorzettingsvermogen. Petje af voor onze leerlingen hoe zij ook weer deze periode hebben doorstaan. 
Nu 2 weken opladen, gezond blijven en met een fris koppie de laatste periode in. Hulde! 
 
Bovenal: #staysafe! 
Edwin Petersen  
Locatiedirecteur Vak College Hillegersberg    


