Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2021 - 2022
Nummer 2, oktober 2021
Hierbij ontvangt u de 2e oudernieuwsbrief van het schooljaar 2021-2022. U treft in deze brief informatie aan over activiteiten
die bij ons in de planning staan, maar ook leest u 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 november
: Ontwikkelmiddag docenten (leerlingen lesvrij vanaf 12:00 uur)
05 november
: Theatervoorstelling Slapstick 1A en 1B (Locatie SKVR)
08 november
: Theatervoorstelling Slapstick 1C en 1D (Locatie SKVR
15 t/m 19 november : Toetsweek klas 3 en 4
23 november
: Theatervoorstelling klas 3A en 3D (Locatie MAAS)
26 november
: Einde periode 1 voor klas 1, 2 en 3. Einde periode 4 voor klas 4.
29 november
: Start stage klas 4
30 november
: Organisatiedag en rapportbespreking VCH (leerlingen lesvrij)
03 december
: Sinterklaasviering klas 1, 2 en 3. (leerlingen lesvrij na 12:00 uur)
07 december
: Theatervoorstelling klas 3B en 3C (Locatie MAAS)
07 en 09 december : Ontwikkelgesprekken met leerling en ouders klas 1 t/m 4

ONDERWIJS
Wat er allemaal nog meer gebeurde deze maand…. Te veel om op te noemen

Rotterdam Cycling On Tour
Vorige week hebben nagenoeg alle klassen van het VCH zich tijdens de LO-les kunnen meten met elkaar
op een virtuele proloog door het hartje van Rotterdam. In een grote truck konden zo’n 10 leerlingen
tegelijkertijd het parcours van 9,8 km afleggen. De andere helft van de klas kreeg een quiz
voorgeschoteld over de Tour de France, gezondheid en voeding. Pikant detail was dat Samarina uit klas
4B de strijd aanging met haar coach de heer de Vos en ….. als winnaar uit de strijd kwam met een tijd
van 13 min 32 sec – 44 km (de snelste tijd ooit gezet) en daarmee een ieder haar hielen liet zien. Over
talent gesproken!!
Workshop Slapstick SKVR
Vrijdag 5 november (1A en 1B) en maandag 8 november (1C en 1D) gaan de leerlingen van klas 1 naar de
SKVR voor de workshop "Slapstick en de Stille Film". De workshop vindt plaats onder schooltijd.
Leerlingen gaan onder begeleiding van 2 docenten op de fiets naar de SKVR.
Tijdens deze multidisciplinaire workshop gaan de leerlingen aan de slag met het maken van een eigen
'stomme of stille film'. We kijken nu al uit naar het eindresultaat!
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Project Glansrijk Doorstromen
Op donderdagavond 14 oktober was er op Zadkine locatie Benthemplein een voorlichting over het traject met het
profielwerkstuk. Het Vak College is hierin een samenwerking aangegaan met het Zadkine waarbij de leerlingen van klas 4A
hun profielwerkstuk vorm moeten gaan geven. Het voornaamste doel is de leerlingen al te laten wennen aan het doen van
onderzoek en stellen van onderzoeksvragen op een MBO. Het Zadkine heeft voor een warm ontvangst gezorgd op een voor
onze leerlingen en ouders inspirerende plek. Na de herfstvakantie zullen de lessen op het Zadkine gaan beginnen.
Coachgesprekken
Op 7 en 9 december worden alle ouders/verzorgers met leerling uitgenodigd voor de ontwikkelgesprekken met de coach.
Volgende week kunt u een email verwachten waarop u kenbaar kunt maken op welk moment dit gesprek u het beste
uitkomt. Uiterlijk een week van te voren krijgt u wederom een mail waarin u kunt opmaken op welke dag/tijdstip u verwacht
wordt. Uiteraard streven we naar een 100% opkomst.
Groepsdynamica
De afgelopen 2 schooljaren heeft het VCH docenten team een interne cursus gevolgd rondom “Groepsdynamica”. Op
dinsdag 26 oktober is de laatste bijeenkomst geweest. Meerdere klassen hebben hierbij een actieve bijdrage geleverd. De
docenten zijn nu getraind om de groep (klas) krachtiger te maken. U kunt hierbij denken aan inzetten op sfeer en een
optimaler leerklimaat. Aan het team is het nu om de opbrengsten in de praktijk te brengen.
Opleidingenmarkt op het VCH
De 3e opleidingenmarkt is georganiseerd in samenwerking met het Vak College Hillegersberg, de TooropMavo & de Stichting
Meester Rembrandt. Het doel van deze middag was de leerlingen inzicht te geven in welk werkveld hun interesses liggen,
zodat zij na hun middelbare schooltijd een juiste keuze kunnen maken over het vervolg van hun studie/loopbaan. Onze dank
gaat uit naar alle opleidingen die mooie presentaties hebben gegeven om hopelijk zoveel mogelijk leerlingen te werven voor
hun opleidingen en de mensen die tijd hebben en gevonden en bereid waren om hun ervaringen te delen. Quote van de dag
van een van de leerlingen “ik vind het heel bijzonder dat een ondernemer vanuit het niets een heel goed lopend bedrijf
heeft neergezet en daarmee nu zijn centen verdiend. Dit zal ik altijd blijven onthouden!” Dan is ons doel bereikt!

ORGANISATIE
VCH-Store
Na maanden van voorbereidingen treffen was afgelopen donderdag de grote
opening van de VCH STORE. Louter positieve reacties van de genodigden. Sasha,
Jojanneke, Helma, Marjolein en Esther hadden de winkel prachtig ingericht met
producten van leerlingen, bloemstukken en ballonnen!! Tijdens de opening
werden we geholpen door kanjers van leerlingen die de gasten voorzagen van een
koud drankje en een lekker hapje. Al met al een middag waar me met heel veel
trots op kunnen terugkijken.
PERSONEEL & LEERLINGEN
Deze periode een groot compliment voor onze collega’s en
Leerlingen die geholpen hebben bij de opening van onze
eigen VCH-store. Daarnaast krijgen mevrouw van Sluijs, mevrouw
Kleberg en meneer Arikan de bloemen vanwege het halen van
hun bevoegdheid!
Edwin Petersen
Locatiedirecteur Vak College Hillegersberg

