Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2021 - 2022
Nummer 7, maart 2022
Hierbij ontvangt u de 7de 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)
 5 en 7 april
: Coachavonden klas 1 t/m 4
 4 t/m 14 april
: Cito afname klas 2
 7 en 14 april
: Lessen online veiligheid klas 1 en 2
 11 t/m 21 april
: CSPE afname klas 4
 12 april
: Hiphop activiteit klas 1
 14 april
: Olympic moves basketbal en Dodgeball (Den Haag)
 15 april
: Goede Vrijdag (leerlingen lesvrij)
 18 april
: 2de Paasdag (leerlingen lesvrij)
 22 april
: Stageafsluiting klas 3
 23 april t/m 8 mei
: Meivakantie
ONDERWIJS
Wat er allemaal nog meer gebeurde deze maand….

HMC-dag klas 3A
De dinsdag na de vakantie heeft 3A vanuit de samenwerking met
HMC voorlichting gehad over de mogelijkheden voor na het
VMBO. Na een rondleiding door de school hebben ze een
doorkijk gekregen in de aangeboden opleidingen. De leerlingen
waren enthousiast over het werken met noodzakelijke machines
om een kozijn te maken – het
eindresultaat mocht er zijn, een
mooi pennenbakje voor thuis.
Na een heerlijke aangeboden
lunch en de product presentaties
zat deze informatieve dag erop!
Tech Express
Deze week is de TECH Express op het VCH langsgekomen. Onze collega’s van het Grafisch Lyceum
(Thanks David!) Kwamen onze 2de jaars leerlingen en 1D van een workshop voorzien in de grafische
wereld. Er werden video’s, foto’s gemaakt en muziek ge-edit. Tof!! Aan het einde van het jaar komen ze
nog een keer langs voor de overige klas 1 leerlingen. Mocht je het gemist hebben is dat je kans!
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Profielwerkstuk klas 4A
Na weken van voorbereiding was dan gisteravond het moment waarop klas 4A
hun profielwerkstuk mocht presenteren aan docenten, ouders en klasgenoten.
Voor de een gesneden koek voor de ander totaal uit zijn/ haar comfortzone. Is dat
toch best spannend om voor zoveel mensen te laten zien waar je mee bezig bent
geweest sinds september. Het schrijven van het profielwerkstuk i.s.m. het Zadkine
kwam voort uit een project “Glansrijk Doorstromen” met als doel de toekomstige
mbo student voor te bereiden op het reilen en zeilen op een mbo. Een geslaagde
samenwerking waarbij we de tips en tops gaan evalueren en bijschaven voor
aankomend schooljaar.!!!
Theaterfestival EAF
Afgelopen dinsdag was het zover: de leerlingen van het Do-blok Theater speelden
hun voorstelling 'Zeeën van tijd' in het Hofplein Theater. Na een hele dag repeteren,
monteren en een generale hebben de spelers voor een volle zaal laten zien wat ze in
huis hadden. Ze hebben het stuk voor stuk fantastisch gedaan en de support van het
publiek was hartverwarmend. Dank aan alle aanwezige collega's, fantastisch dat jullie
zo hebben meegeleefd. "Licht", "vrolijk", "lief" en "kleurrijk" hoorden wij na afloop,
woorden die precies passen bij deze spelers. Vanavond is de prijsuitreiking en horen
we het commentaar van de jury. Wat dat commentaar ook mag zijn, wij zijn trotser
dan trots op onze leerlingen en voor ons zijn het sowieso winnaars.

De Roparun! - “leven toevoegen aan de dagen, wanneer er geen dagen meer kunnen worden
toegevoegd aan het leven”.
Zoals altijd vliegt het schooljaar voorbij. Over 2 maanden is het Pinksteren en staat ons team klaar aan
de start van de Roparun. Afgelopen zondag heeft de eerste teamtraining plaatsgevonden, de flessenactie
loopt nog steeds en de leerlingen verkopen enthousiast loten. We kijken reikhalzend uit naar de bingo op
14 april. Heeft u deze al in uw agenda gezet? Er zijn geweldige prijzen te winnen en de volledige
opbrengst van de bingo is voor de Roparun. Wilt u liever uw kennis op de proef stellen? Schrijft u zich
dan in voor de pubquiz op 1 juni bij Panenka Rotterdam.
Heeft u een eigen bedrijf en interesse in een sponsorpakket? Neemt u dan even contact met Jojanneke
Hagemeijer via jhagemeijer@lmc-vo.nl.
In mei vindt er ook nog een collecte actie plaats met officiële Roparun-collectebussen.
Kort samengevat: LINKERBAAN!
Sectorkeuze-avond klas 2
Dinsdagavond 15 maart hebben we de tweedejaars ouders en leerlingen geïnformeerd over de profielen
D&P en BWI en de nieuwe leerroute GL. Inzet was verder informatie delen om een weloverwogen keuze
te maken voor de sectorvakken. De opkomst was bijna 100%! Daar zijn we natuurlijk super blij mee.
Onze sprekers deden het fantastisch. De leerlingen vonden het een informatieve avond, maar ook voelde
het erg lang. Zij hadden wel graag het oude format gehad van lopen van lokaal naar lokaal. Toch gaan ze
nu een weloverwogen keuze maken en leveren deze voor 11 april in bij hun coach.
Burgerschap – vrijwilligerswerk voor Oekraïne
Donderdagochtend 24 maart zijn dhr. Riegman en mevrouw Kraaijenbos op
pad geweest met een aantal 2e klas leerlingen. Bij
de oude Rabobank in Bergschenhoek hebben deze
toppers 50 bedden in elkaar gezet samen met
vrijwilligers. Nadat ze in elkaar stonden moesten ze
ook opgemaakt worden dus daar lag de uitdaging
voor mevrouw Kraaijenbos. De les bedden
opmaken… "HOE DAN?”. "Mevrouw U doet toveren"
"Mijn moeder doet dit altijd". Maar het resultaat
mocht er zijn - wat hebben ze hard gewerkt voor het
goede doel! Toppers zijn het!
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ORGANISATIE
Bovenbouw nieuws
Na 2 jaren zonder stage zijn we verheugd dat de 3e klassers weer stage kunnen/mogen lopen. Van
maandag 28 maart tot en met donderdag 21 april hebben de leerlingen allemaal een stage adres kunnen
bemachtigen. Van een stage op de hoek van het VCH tot aan Rucphen – allen gaan een kijkje nemen in
de maatschappij en presenteren hun stage op vrijdag 22 april.
De 4e klassers daarentegen wacht het examen. In volgorde zijn ze deze 2 weken bezig met
examentrainingen, wacht hen daarna het praktische examen Dienstverlening en Producten en moet na
de meivakantie de focus op de schriftelijk en digitale eindexamens. Al met al een spannende periode.
Hopelijk worden de slagingspercentages (ondanks 3 jaren Corona) weer evenals vorig schooljaar 100%.
Oudertevredenheidsonderzoeken
Aankomende week ontvangt u per mail of kunt u tijdens de coachavond de oudertevredenheid enquête
invullen over het VCH. Voor ons een belangrijk moment om uw mening te peilen over ons onderwijs en
organisatie. Het is fijn om de dingen die goed gaan met elkaar te delen en de aandachtspunten als team
te bespreken. Zeker nu, na een lange en intense Corona periode, is het prettig om de blik weer op vooruit
te zetten en de positieve vibe door te zetten. Ook de leerlingen zullen deze enquête invullen tijdens de
LOB les in de komende periode. #opnaarbeter #degoededingendelen
PERSONEEL & LEERLINGEN
Personeel:
De leerlingen die les krijgen van mevrouw Hansen zijn afgelopen periode al op de hoogte gesteld
waarom ze voorlopig afwezig zal zijn. Rond de voorjaarsvakantie bereikte ons het verdrietige nieuws dat
er bij mevrouw Hansen borstkanker geconstateerd is. Ze heeft inmiddels haar 2 de chemokuur achter de
rug en vanaf nu is het op naar beter. Desalniettemin een heftige en verdrietige situatie en we wensen als
VCH team en leerlingen mevrouw Hansen al het beste toe. #opnaarbeter
Leerlingen en ouders:
Topopkomst bij de sectorkeuze avond en een geweldige performance van onze leerlingen tijdens het
EAF festival!
Edwin Petersen
Locatiedirecteur Vak College Hillegersberg
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