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Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2021 - 2022  
       Nummer 1, september 2021 

 
 

Hierbij ontvangt u de eerste oudernieuwsbrief van het schooljaar 2021-2022. 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(EN) 

 04 t/m 15 oktober  : Afname Cito 0 voor klas 1 

 05 oktober   : Dag van de leerkracht! 

 05 en 06 oktober  : JINC stage klas 1 

 14 oktober   : De VCH Scholenmarkt (leerlingen klas 3 en 4) 

 16 t/m 24 oktober  : Herfstvakantie! 

 26 oktober   : Docententraining Groepsdynamica 

 28 oktober   : Opening VCH-Store 

 04 november  : Ontwikkelmiddag docenten (leerlingen lesvrij vanaf 12.00 uur) 
                                                                                                                   

ONDERWIJS      
Wat er allemaal nog meer gebeurde deze maand….  

Start: Introweek VCH Klas 1 en 2 
Op de dinsdag in de startweek zagen ze hun coach en klas weer of voor het eerst. Opstarten, 
vakantieverhalen delen, programma doorspreken, enz. Woensdag stond er een DO-dag gepland. Zelf 
heerlijke pizza’s bakken, mountainbiken, Microscopie bij biologie en een technology les in de VCH Future 
Factory .Op donderdag sloot klas 1 het introductieprogramma af bij Outdoor Valley. In deze andere 
omgeving konden de leerlingen laten zien wat ze in huis hebben. Korte samenwerkingsopdrachten 
werden goed volbracht en alle onderdelen werden met groot enthousiasme genomen, wat in veel 
gevallen een behoorlijk vies pak opleverde. Al met al een geweldige dag!  
Klas 2c en 2D  is naar het Maritiem museum gegaan en kregen een offshore les. De leerlingen kregen 
een indruk hoe het er op een boorplatform aan toe gaat. 2A en 2B deden een speurtocht met vragen door 
de stad. Vrijdag was het tijd voor de schoolbanken; de 1ste lesdag! #geslaagdeintro! 
 
Start BWI en “de nieuwe leerweg” (Klas 3) 
Dit jaar is het profiel BWI (bouwen, wonen en interieur) van start gegaan voor onze 3de klas. Deze 
leerlingen gaan vanuit het VCH op de maandagen naar de externe locatie van Rijnmond bouw in 
Schiedam. Ze gaan daar aan de slag de profieldelen BWI; metselen, meubelmaken, designen en wand 
afwerking. Dit alles op een echte bouwplaats met alle technische mogelijkheden; echt onderwijs! 
Klas 3A is gestart met “de nieuwe leerweg” D&P (Dienstverlening en producten). Een nieuwe leerroute 
die straks de GL en MAVO moet doen vergeten. Skills en vaardigheden aanleren om klaar te zijn voor de 
toekomstige banen na het MBO. Een spannend maar heel gaaf en leerzaam  project voor onze klas 3A. 
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ORGANISATIE 
Kennismakingsavond 2021-2022 
Dinsdagavond 14 september (klas 3 en 4) en donderdagavond 16 september (klas 1 en 
2) stonden de kennismakingsavonden van de coaches met de ouders op het programma. 
Buiten het doel van kennismaken altijd prettig om informatie te delen met elkaar. De start 
van het schooljaar doorspreken, de wijze van communiceren, korte lijnen, jaaragenda en 
de verwachten uitspreken naar elkaar. Prettig om zoveel ouders te mogen verwelkomen 
en we hopen dat dit een mooie aftrap is geweest voor een mooie samenwerking dit 
schooljaar. Elke ouder kreeg bij het weggaan een mooie zonnebloem mee met de tekst: 
“Het VCH wenst u een zonnig jaar!”. Mocht u onverhoopt de avond hebben gemist neemt 
u dan alsnog contact op met de coach ,mocht u meer informatie willen.  
 
VCH Opleidingenmarkt 14 oktober voor klas 3 en 4 
Op donderdag 14 oktober staat de 3e editie van de VCH opleidingenmarkt op het programma.  
Het doel van deze opleidingenmarkt is de leerlingen een inkijk te geven in de keuze die ze na het VCH 
moeten maken voor het MBO. Van ROC Mondriaan tot aan het Grafisch Lyceum, de keuzemogelijkheid 
is behoorlijk!  Vanaf 14.30 uur starten we met twee rondes van 20 minuten. De 
leerlingen hebben vooraf een keuze gemaakt over welke school/opleiding ze meer 
informatie zouden willen. Na deze twee rondes zullen de leerlingen in 3 rondes van 5 
minuten in de aula in gesprek gaan met mensen uit het werkveld. Ook hiervoor zullen 
de leerlingen zich van te voren inschrijven. Op naar iets moois!  
 
Mail, jaaragenda en website 
Via de mail zullen we u op de hoogte houden van activiteiten, belangrijke schoolzaken en bijeenkomsten. 
Het is belangrijk om wijzigingen in persoonsgegevens (zoals email en tel. nummer) aan ons door te 
geven, zodat wij u op de hoogte kunnen blijven houden. Alle belangrijke “post” zullen wij ook op de 
website plaatsen mocht u het nog een keer terug willen lezen. Onze jaaragenda staat op onze website en 
in onze schoolgids. Hierin kunt u belangrijke data vinden zoals: vakanties, examendata, stages en 
wellicht de belangrijkste - de ontwikkelgesprekken. Mocht u iets missen, tips willen geven of een vraag 
hebben, contact de coach van uw zoon of dochter of stuurt u een mail naar epetersen@lmc-vo.nl.  
 
VCH-Store 
Zoals u wellicht van uw zoon of dochter heeft gehoord is het VCH bezig met zijn eigen winkel; de VCH-
Store! We zijn op dit moment druk bezig met de verbouwing en inrichting. We streven ernaar om onze 
winkel “van, voor en door” leerlingen voor de herfstvakantie gerealiseerd te hebben. In de store, Bergse 
Dorpsstraat 54, zullen de gemaakte creaties van leerlingen te koop komen te staan. Daarnaast is er 
medialokaal ingericht, is het een werkplek voor docenten en zal de locatie ingezet worden voor speciale 
evenementen. Echt een kijkje waard! Volg ons op, vandaag geopende, Instagram account (vch_store) 
voor de laatste ontwikkelingen!  

Cito 0 klas 1 en de Jinc-stages 
Aankomende week worden de leerlingen van het VCH onderworpen aan de Cito nulmeting. Deze zal 
plaatsvinden op maandag, dinsdag en woensdagochtend. Leerlingen met dyslexie krijgen de kans om 
deze op de computer te maken. Op dinsdag- of woensdagmiddag hebben de leerlingen ook nog hun 
JINC stage. Er zal dit jaar een bedrijf naar school toe komen om de leerlingen enthousiast te maken voor 
verschillende beroepsmogelijkheden. Dit jaar zijn het Aticars, Gemeente Rotterdam, DOCK en stichting 
Humanitas. Een fijne combinatie van leuke activiteiten en je hersens kraken deze week voor klas 1! 
 
PERSONEEL & LEERLINGEN 
We zijn, net als de afgelopen 3 jaar, gestart met een volledige bezetting qua personeel op het VCH. Dit 
maakt de start erg prettig en draagt bij aan een rustige en fijne sfeer op school.  
Een groot compliment naar onze 1ste jaars leerlingen. Een nieuwe start, na 1,5 jaar Corona onderwijs, op 
een middelbare school is spannend en niet altijd even eenvoudig. Onze brugklassers hebben het 
geweldig gedaan!  
 
We gaan er met elkaar een mooi, leerzaam en hopelijk gezond jaar van maken. #Staysafe 
Edwin Petersen  
Locatiedirecteur Vak College Hillegersberg    
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