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Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2020 - 2021  
       Nummer 10, juni 2021 

 
 

Hierbij ontvangt u de 10de 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 juli  : Digital Playground 2A en informatieavond GL-TL klas 2A 

 6 juli  : Diploma uitreiking klas 4B en 4C 

 7 juli  : Diploma uitreiking klas 4A en 4D 

 8 juli  : Klassenuitje klas 3  

 9 juli  : Klassenuitje klas 2  

 12 juli  : Overgangsvergadering klas 1, 2 en 3 

 13 juli  : Revisievergadering en mogelijkheid tot het maken van toetsen 

 14 juli  : Boeken inleveren, rapport ophalen en klassenuitje klas 1 

 15 juli  : Vakantie! 

 31 augustus : 1ste schooldag 2021-2022   
ONDERWIJS      
Wat er allemaal nog meer gebeurde deze maand…. DO-it MOVE-it:      

Kennismakingsavond nieuwe 1ste jaars VCH leerlingen 
Vorige week dinsdag en woensdagavond hadden we de kennismakingsavond met de nieuwe eerstejaars 
groepen. De 4 klassen kwamen apart van elkaar naar school en werden ontvangen in de aula. In totaal 
85 nieuwe leerlingen en ouders hebben informatie gekregen over volgend schooljaar. De nieuwe 1ste 
jaars coaches hebben de leerlingen met leuke kennismakingsspelen aan de slag gezet en daardoor 
liepen de leerlingen met ontspannen gezichten weer naar buiten. #altijdspannend! 
 
Diplomering klas 4 
Onze klas 4 leerlingen hebben de afgelopen periode de examens afgerond. Door Corona kwamen de 
resultaten van GL eerder binnen dan de BBL en KBL uitslagen en moesten zij nog een week langer in 
spanning wachten. Maar daar kwam het verlossende telefoontje; geslaagd! Aankomende vrijdag zullen 
we weten of we voor zowel de BBL, de KBL en de GL een 100% slagingspercentage mogen noteren! Bij 
dit heugelijke feit hoort uiteraard een diploma-uitreiking; wij hebben er zin in! 

 Dinsdag 6 juli   klas 4B van 17.00 – 18.30 uur  

 Dinsdag 6 juli   klas 4C van 19.00 – 20.30 uur 

 Woensdag 7 juli  klas 4A van 17.00 – 18.30 uur   

 Woensdag 7 juli  klas 4D van 19.00 – 20.30 uur 
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De Talent en Cultuurweek (mevrouw Lozica en mevrouw Slierendrecht) 
Wauw wat een week. De foto’s hierboven spreken voor zich. Samen met Maas, de 
workshopdocenten, de VCH collega’s en het belangrijkste; enthousiaste leerlingen, hebben we 
er een Topweek van gemaakt. De kunstroute, workshops, DO-blokken, een expositie in onze 
VCH-store; deze week stond bol van creativiteit en talent! Wij werden echt blij van de lachende, 
gelukkige, vrolijke gezichten van onze leerlingen. Zo net voor de volledige school(her)opening 
was deze week een fijne aanloop om elkaar weer te zien. Op naar volgend jaar! 
  
Sportdag klas 1, 2 en 3 

ORGANISATIE 
Bezoek Rijnmond bouw met toekomstige klas 3 BWI 
Afgelopen donderdag hebben we met de groep leerlingen die voor volgend jaar 
het BWI profiel gekozen hebben samen met de techniek/STO sectie en meneer 
van Dijk een bezoek gebracht aan Rijnmond Bouw. Zij zullen daar volgend jaar 
elke maandag de profieldelen horende bij BWI gaan volgen. Meneer le Cointre 
zal deze leerlingen samen met de instructeurs van Rijnmond Bouw gaan 
begeleiden. De leerlingen kregen een rondleiding door de werkplaats en de 
machinale. De bedoeling voor volgend jaar is dat deze leerlingen een tiny 
house gaan bouwen van fundering tot dak. De leerlingen vonden het superleuk 
en kijken er naar uit om daar volgend jaar aan de slag te gaan. 
 
Definitief ontwerp VCH-store  
Langzaam maar zeker krijgt de VCH Store steeds meer vorm. Meneer Riegman, meneer le Cointre en 
meneer van Velzen hebben fantastisch werk geleverd…de muren zijn strak wit geschilderd, de deuren 
geschuurd en de nodige materialen zijn al besteld. Vorige week is de deuren leverancier op bezoek 
geweest om de juiste maten op te nemen om straks een waanzinnig mooie glazen deur te kunnen 
plaatsen om het winkelgedeelte af te kunnen sluiten. Een mooie eerste opzet welke we met elkaar 
kunnen gaan finetunen. Komende 
periode gaan we hiermee verder 
en  komen ook onze collega’s van 
het Grafisch Lyceum en Hout en 
meubileringscollege langs om op 
onderwijskundig gebied een 
samenwerking aan te gaan. Leren 
was nog nooit zo leuk.  
         
Programma laatste schoolweek 

Extra aandacht voor de planning van de laatste schoolweek: 
Maandag 12 juli en dinsdag 13 juli is er de overgangsvergadering en een revisie vergadering. De 
leerlingen moeten zich beschikbaar houden voor achterstallig werk en toetsen, er zijn geen lessen.  
Woensdag 14 juli is het boeken inleveren, rapport ophalen en afsluiten met de coach! Vanaf dan een 
welverdiende vakantie… 
 
PERSONEEL & LEERLINGEN 
MR afscheid 
De MR/ouderklankbord ouders klas 4 (Chantal, Miranda en Manon) zwaaien af; 
onwijs bedankt voor jullie inzet! Er zou een straat naar jullie…. 
Leerlingen en ouders 
Een groot compliment naar alle examenkandidaten en hun ouders. Erg trots op 
onze (hopelijk 100%) geslaagde leerlingen. Zonder een goede samenwerking tussen leerling, ouder en 
de school was dit niet gelukt; TOP! 
 
#Staysafe! 
Edwin Petersen  
Locatiedirecteur Vak College Hillegersberg    


