Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2021 - 2022
Nummer 8, april 2022
Hierbij ontvangt u de 8de 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)
 23 april t/m 8 mei
: Meivakantie
 9 mei
: Start lessen tot de zomer
 10 mei
: Start CE periode klas 4 (zie examenboekje klas 4)
 12 mei
: BWI klas 3 op het HMC
 23, 24 en 25 mei
: Kampweek klas 1, 2 en 3 (Ommen, Ardennen en Berlijn)
 26 mei
: Hemelvaartsdag
 27 mei
: Organisatiedag (Leerlingen lesvrij)
 1 juni
: Pubquiz in Panenka voor de Roparun
 4, 5 en 6 juni
: VCH doet mee aan de Roparun!
 6 juni
: 2de Pinksterdag
 7 juni
: Start Cito afname klas 1
 9 juni
: Schoolfeest klas 1, 2, 3 en 4
 10 juni
: Sportdag klas 1, 2 en 3
ONDERWIJS
Wat er allemaal nog meer gebeurde deze maand….

Stage leerjaar 3
De leerlingen uit klas 3 hebben inmiddels hun stage erop zitten. Alle leerlingen zijn gedetacheerd, van
“oude” basisschool om de hoek, kledingzaak/ groenteboer/ cafetaria in de winkelstraat tot aan
medewerker in een zorghotel, architectenbureau of sportschool aan toe. Fijn en prettig om te zien hoe de
leerlingen stralen bij het volbrengen van hun stage. Bijna alle leerlingen hebben een stagebezoek gehad
van een vakdocent en zijn erop gewezen hun stageboek niet te vergeten en tijdig te starten met hun
presentatie Op vrijdag 22 april hebben zij hun kennis gedeeld met andere leerlingen en de begeleidende
docenten. Toffe periode voor onze kids; even proeven aan het “echte werk”.

Olympic Moves klas 1 en 2
Donderdag 14 april zijn we met onze 1ste en 2de jaars leerlingen de sportieve uitdaging aangegaan in
Basketbal 3-3 en Dodgeball tijdens Olympic Moves. Spelen tegen andere scholen konden we de
afgelopen 2 (corona) jaren niet doen. Het was een feestje om met elkaar weer sportief bezig te zijn
en in competitieverband tegen anderen te mogen spelen. De leerlingen hebben het geweldig
gedaan. Soms een zware dobber tegen oudere (6de)
jaars VWO leerlingen en soms een winstpartij. Een
topmiddag en op naar 2023 Olympic Moves!
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Iftar 2022 (mevrouw Tozlu)
Als werkgroep burgerschap hebben we dit jaar de Iftar georganiseerd op het VCH. De heilige maand
Ramadan is immers een maand van tolerantie, liefdadigheid, verbroedering en bezinning. Hoehet was
geweldig om dit te combineren met onze goede doelen actie: de Roparun. Naast het inzamelen van geld
hebben we de saamhorigheid onder de leerlingen, de docenten, de ouders, de verschillende stichtingen
en organisaties weten te stimuleren. Dit hebben we met enorm veel trots en passie gedaan. Het was een
geweldige Iftar; op naar volgend jaar!

ORGANISATIE
Nieuwe aanmeldingen VCH 22-23

We mogen volgend jaar weer vier 1ste klassen verwelkomen op het VCH. Voor de meivakantie
kwam het aantal op zo’n 110 aanmeldingen en moest er wederom geloot gaan worden.
Gelukkig was de loting iets milder dan vorig jaar, maar het blijft vervelend om gebeld te worden
dat je geen plekje hebt op het VCH wanneer je je er zo op had verheugd. We hebben alle
uitgelote leerlingen gebeld en geprobeerd mee te denken over een ander plekje bij 1 van onze
andere LMC scholen. Fijn signaal dat, wederom, de leerlingen graag naar het VCH toe willen
komen!
Online ouderavond vanuit de gemeente en Youz
Het leven is in een korte tijd veel veranderd, voor iedereen vraagt dit flexibiliteit en creativiteit. Dit kan
soms zorgen voor spanningen, verveling en veel zelfstandigheid. Daarom biedt Youz verslavingszorg in
samenwerking met de school en de gemeente een online ouderavond aan voor u. Er zijn verschillende
thema avonden. 30 mei: Trends in middelen gebruik – 19.30 uur – 21.00 uur. 6 juli: Verleidingen in de
zomervakantie – 19.30 uur – 21.00 uur. Aanmelden? Klik hier! Youz is beschikbaar voor vragen en
advies. Op www.puberenco.nl kunt u meer informatie vinden over diverse middelen, lachgas, gamen,
social media en roken. Ook vind u hier tips over opgroeiende en nieuwsgierige tieners.
Oudertevredenheidsonderzoeken
Deze periode zijn de tevredenheidsonderzoeken onder de leerlingen en ouders afgenomen; we mogen
weer blij zijn met de resultaten! Hieronder de top 5 van ouders (1) en leerlingen (2).

PERSONEEL & LEERLINGEN
Personeel:
Mevrouw Kleberg zal in de meivakantie een operatie ondergaan waardoor zij de eerste aantal weken na
de meivakantie niet aanwezig zal zijn. Wij wensen mevrouw Kleberg alvast heel veel sterkte!
Mevrouw Hansen heeft haar eerste kuur doorlopen. De eerste resultaten mogen er zijn en dit geeft hoop
voor het vervolg. Ook voor Mevrouw Hansen uiteraard veel knuffels.
Ikzelf zal deze mooie school aan het eind van het jaar gaan verlaten. Er is een nieuwe uitdaging op mijn
pad gekomen waar ik graag mee aan de slag ga. We gaan deze periode van 5 jaar, met de leerlingen,
ouders en het team, de komende maanden mooi afsluiten!
Leerlingen en ouders:
De huidige periode is altijd een spannende voor onze klas 4 leerlingen. De CSPE’s zijn geweest en nu
gaan we op voor het echte werk; het eindexamen 2022. De eindsprint kan worden ingezet; op naar mooie
resultaten. Heel veel succes voor al onze eindexamen kandidaten.
Edwin Petersen
Locatiedirecteur Vak College Hillegersberg
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