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Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2021 - 2022  
       Nummer 4, december 2021 

 
 

Hierbij ontvangt u de 4de 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) 

 25 december  : Start Kerstvakantie 

 10 januari   : Start 2022 (leerlingen 1ste 2 uur vrij) 

 13 januari   : Theater voorstelling klas 2 “Fok m’n hokje” (locatie VCH) (o.v.b.) 

 17 januari   : EAF filmfestival (o.v.b.) 

 18 januari   : Scholenbezoek HMC met klas 3A 

 20 januari   : Ontwikkelmiddag (leerlingen lesvrij vanaf 12.00 uur) 

 26 januari   : VCH lesjesmiddag voor groep 8 

  5 februari   : VCH Open dag 2022 

  9 februari    : Stoeltjesavond ouders en leerlingen met de vakdocenten 
                                                                                                                   

ONDERWIJS      
Wat er allemaal nog meer gebeurde deze maand…. 
Hierbij vooral de focus op onze toppers uit klas 4, die de afgelopen 4 weken hun stage hebben 
volbracht. 

 
 

 
 
 
 
 

Digitale Scholenmarkt 
Het Vak College Hillegersberg zal woensdag 12 en 19 januari aanwezig zijn bij de Digitale Scholenmarkt. 
Wij hebben daar een ruimte ingericht en staan klaar voor een goed gesprek. Op deze manier kunnen 
basisschoolleerlingen een eerste indruk krijgen van onze school. Via www.dedigitalescholenmarkt.nl 
kunnen leerlingen zich aanmelden en een eigen avatar aanmaken. Hier kunnen ze ook bekijken welke 
andere scholen daar aanwezig zullen zijn. Mocht u nog basisschoolleerlingen kennen die op zoek zijn  
naar een leuke vo-school, maak ze namens ons hier graag op attent. 
 
Werkgroep onderwijs: VCH- Instructiemodel  
Dinsdag 14 december hebben we met het team in kleine groepjes gekeken 
naar ons VCH-lesmodel. Dit in navolging van vorig schooljaar waarin we met 
elkaar een brainstormsessie hebben gehouden over de volgens ons perfecte 
les. Deze elementen hebben we verwerkt in een poster. Na de vakantie 
hangen er posters in elk lokaal en gaan de leerkrachten hun lessen 
ombouwen naar dit lesmodel. Op deze manier zorgen we met z'n allen voor 
een betere kwaliteit van de lessen. Dit zal uiteindelijk een hoger 
leerrendement gaan opleveren. Hiernaast schematisch het VCH-lesmodel. 
 
Update Nieuwe Leerweg, PPD aan klas VC3A 

Binnen de Nieuwe Leerweg is het van belang dat leerlingen 
zoveel mogelijk opdrachten aannemen, uitvoeren en 
presenteren aan externe opdrachtgevers vanuit diverse 
werkvelden. Deze maand hebben de leerlingen een mooie 
opdracht binnengehaald van een echte opdrachtgever: De 
leerlingen uit de pilotklas (3A) mogen “awards” gaan 
ontwerpen en maken. Wat gaaf! 
In de volgende nieuwsbrief zullen we u een update geven over deze nieuwe leerweg! 
 

http://www.dedigitalescholenmarkt.nl/
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Corona en onderwijs op het VCH 
Zoals u in de eerder verstuurde brief heeft kunnen lezen is er nog een hoop onduidelijk over het 
vormgeven van onderwijs tijdens de start van 2022! In de vakantie, op 3 januari, zullen we vanuit de 
overheid de definitieve richtlijnen horen. We zullen ervoor zorgdragen dat u uiterlijk 5 januari op de 
hoogte bent hoe we gaan starten straks. Online- fysiek- praktijklessen- examenkandidaten- DO-blokken- 
roosters, enz. Een hoop gepuzzel waar we onze tanden in gaan zetten deze weken! 
 
Bezoek Naturalis en reptielen op het VCH 
Met derdejaars pubers naar een museum is misschien niet een keus die je snel zult maken. Maar 
Naturalis is zeker een aanrader! De grootste puber viel van de ene verbazing in de andere. 
Samen ontdekten de leerlingen de rijkdom van de natuur en haar biodiversiteit. Wat de leerlingen ook 
dachten te weten, er was in elke ruimte nog meer om enthousiast over te raken.  
Daarnaast: "Een bezoek van Exotus Serpenti op het VCH. Een groot succes. De leerlingen kregen de 
kans om een Boa Constrictor om hun nek te leggen. De blauwetongskink, de Stierkikker en de Chileense 
Vogelspin werden tevens tentoongesteld. De leerlingen ontdekten van alles over de verschillende 
gewervelden en geleedpotigen.  

 
ORGANISATIE 
Sinterklaas op het VCH 
Ook dit jaar bezocht Sinterklaas het VCH met zijn Pieten. De leerlingen mochten 
hun schoen zetten met een leuk gedichtje erin. Liza Clasener uit 2B had zoals 
jullie kunnen zien een mooi en origineel gedichtje gemaakt. Over een hoger cijfer 
dan die 5,7 zal de Sint gaan nadenken. Verder was er een feestelijke afsluiting, 
binnen de kaders van het Corona, met de coach in de klas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Paarse vrijdag  
Paarse vrijdag 2021 kwam ook deze maand aan bod. We hebben leuke 
outfits voorbij zien komen. Van het regenboogpak van dhr. Herpers tot de 
heerlijke paarse kanten blouse van meneer Petersen. Ook dit jaar hebben 
we gemerkt dat het ontzettend belangrijk is dat wij als team met de 
leerlingen uitstralen dat iedereen welkom is en zichzelf mag zijn. Een 
geslaagde dag waarin zowel leerlingen als collega’s een geweldig aandeel 
in hebben gehad.  
 

PERSONEEL & LEERLINGEN 
Personeel: 
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven hebben we deze maand mevrouw Baas (vanaf 01-01-22 
werkzaam op een basisschool) en meneer Poots (verhuizing naar Drenthe) uitgezwaaid. We wensen ze 
heel veel succes! De lesuren en taken zijn intern opgelost. 
Leerlingen en ouders: 
Van jullie allen zal er wederom veel aanpassingsvermogen en geduld worden gevraagd de komende tijd. 
Samen met het team VCH komen we, ook hier, met elkaar uit. Nu eerst tijd voor vakantie; geniet met 
elkaar en blijf gezond! Op naar een mooi 2022! 
 
Staysafe! 
Edwin Petersen  
Locatiedirecteur Vak College Hillegersberg    


