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Voorwoord 
In deze schoolgids staat alle informatie die nodig is om je wegwijs te maken in onze school. Een handig en 
waardevolle gids dus.

Op het Vak College Hillegersberg leer je door te ontdekken, te 
doen en te bewegen. Het is een vertrouwde en fijne omgeving om je 
talenten te ontplooien. Niet alleen heb je vanaf het eerste leerjaar veel 
praktijklessen per week, ook doen we er alles aan om je goede keuzes 
te laten maken door middel van onze speciale DO-it, MOVE-it blokken. 
Hier kan je ontdekken waar jouw talenten liggen. Dat alles doen we 
in ons moderne schoolgebouw én in de flitsende VCH Store, met een 
bevlogen en positief docententeam. Samen bouwen wij aan onze school. 
Samen zijn wij dé school voor bewegen, leren en talentontwikkeling in 
het vmbo.

Natuurlijk vinden we het ook belangrijk dat je goede ondersteuning 
krijgt. Naast de vakdocenten en je coach, zijn er binnen de school 
meerdere mensen die je extra kunnen helpen als dat nodig is. Dat kan 
zijn met leren, maar ook met andere problemen die thuis of op school 
spelen. Het meest belangrijke op onze school is dat we ons er allemaal 
prettig voelen en onszelf kunnen zijn.

Onthoud dat je altijd terecht kunt bij je coach, de teamleider of bij mij 
als je vragen hebt, als je niet snapt hoe iets werkt bij ons op school of om 
juist te laten zien wat voor geweldig project je hebt gemaakt. Dat geldt 
natuurlijk ook voor je ouders. We gaan er samen een prachtig, fijn, leerzaam en gezellig jaar van 
maken. We gaan doen, bewegen en leren op het VCH!

Namens het gehele team wens ik iedereen een betekenisvol, actief, gezond én vooral een plezierig schooljaar 
toe.

Ariane Linnert
Locatiedirecteur VCH
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Onderwijs 
Het Vak College Hillegersberg wil leerlingen uitdagen en begeleiden 
bij het ontwikkelen van hun talenten op het gebied van kennis, 
vaardigheden en maatschappelijke betrokkenheid. De school stelt 
iedere leerling in staat, met behulp van maatwerk, om samen in 
beweging te komen, te leren de juiste keuzes te maken en ontdekkend 
te ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf. 

Vakcollege
Op het Vak College Hillegersberg wordt, naast het principe van 
bewegend leren, ook lesgegeven volgens het principe van een Vakcollege. 
Vakcolleges zijn opgericht om gehoor te geven aan de dringende 
vraag naar goed geschoolde werknemers en voortijdige schooluitval 
van jongeren terug te dringen. Je begint al in leerjaar 1 met meerdere 
praktijkuren in de week. Bij alle praktijkvakken geldt dat er examen 
gedaan wordt in wettelijk vastgestelde profieldelen. Het Vak College 
Hillegersberg voorziet ook in onderwijs aan leerlingen met Leerweg 
Ondersteunend Onderwijs (LWOO).

Kernwaarden
• Leren door keuzes te kunnen maken met veel variatie, zodat je ontdekt wat je wilt en wat je kunt.
• Leren door doen en door te bewegen (DO it, MOVE it).
• Leren op maat (persoonlijk leerplan).
• Leren met elkaar.

Profielen en keuzevakken
• Het Vak College Hillegersberg biedt het profiel Dienstverlening en Producten en 

het profiel Bouwen, Wonen & Interieur. 
• Naast dit uitstroomprofiel kunnen leerlingen kiezen uit beroepsgerichte 

keuzevakken uit de andere profielen. Hierdoor kunnen ze een portfolio 
samenstellen dat aansluit bij elke gewenste mbo-vervolgopleiding.

• Het uitgangspunt is vakoverstijgend onderwijs gekoppeld aan projecten, 
activiteiten, excursies, cultuur- en werkweken.

Sterke punten
• Een modern en overzichtelijk schoolgebouw.
• Een goed leerlingvolgsysteem voor ouders en leerlingen.
• Goede examenresultaten.
• Duidelijke regelgeving.
• Activiteiten in en buiten school.
• Samenwerking met de TooropMavo.

‘Nergens krijg je 
zoveel praktijk

als op het VCH.’



DO it – MOVE it 
Op het VCH doe, beweeg en sport je meer dan op andere 
scholen, tijdens, tussen en na de lessen. 
• Je kiest zelf je DO-blokken: Sports, Construction, Fashion & 

Styling, Technology, Media & Design, Business, Health & Care, 
Arts.

• Je ontdekt al DOende welk beroep bij jou past.
• Je hebt een persoonlijke coach.
• Samen met jouw coach maak je een leerplan op maat.
• Er is een DO-mavo speciaal voor doeners.
• Iedereen heeft VCH-uren. 
• We zijn ook na school actief.

DO it
Tijdens de DO-blokken, de VCH-uren en in de ‘gewone’ lessen ben 
je bezig met ontdekken wie je je bent, wat jij kunt en welk beroep 
bij jouw past.

Je werkt met échte opdrachten in échte praktijksituaties: in de 
VCH-store, de mediaruimte, de ontwerpstudio, de nagelstudio, 
je eigen bedrijfje, het mode-atelier of op het sportveld en de 
timmerwerkplaats. Je bent actief binnen en buiten de school, 
maakt producten, gaat naar bedrijven en instellingen, organiseert 
activiteiten, bezoekt mbo-scholen en loopt stage. 

MOVE it
Voor, tussen en na de lessen kun je bewegen. Daar krijg je energie van. Doe mee met:
• Het bewegend schoolplein
• Fitness en dans 
• VCH-sporturen
• Challenge 010
• Do-blokken SPORT 

Do it! Move it!

Weet je al wat je leuk vindt?

Dan doe je dat op het VCH!

Wil je ontdekken wat je leuk vindt?

Dan ga je hier heel veel uitproberen!
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Stages / LOB
Op het Vak College Hillegersberg vinden we het belangrijk om leerlingen kennis te laten maken met het 
bedrijfsleven. Dit doen we in leerjaar 1 (oktober ‘23) en 2 (maart ‘23) door leerlingen een dagdeel te laten 
snuffelen bij een bedrijf, de zogenaamde JINC-stage. In leerjaar 3 en 4 gaan leerlingen voor een langere 
tijd op stage. Deze stageperiode duurt 4 weken, waarbij de leerling minimaal 32 uren per week meedraait 
binnen het bedrijf/de organisatie en/of de instelling. In leerjaar 4 wordt van de leerling verwacht dat hij/zij 
een stageplek faciliteert binnen het interessegebied van de toekomstige MBO. In leerjaar 3 en 4 sluiten de 
leerlingen de stage af op de stageterugkomdag. Op deze dag presenteert de leerling d.m.v. een PowerPoint 
zijn/haar stageperiode. Het voldoende afronden van de stage is voorwaarde in de zak- en slaagregeling.
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‘Ervaringsgericht leren draagt bij aan 
een betere opslag van de lesstof in 
het geheugen! Al doende leren de 

leerlingen beter en meer.’



Burgerschap
Het Vak College Hillegersberg vindt het belangrijk dat leerlingen 
oog hebben voor elkaar én voor hun omgeving. In de onderbouw 
is het uitgangspunt de directe omgeving van de leerlingen. 
Ook wordt er in de lessen van de vakken Mens & Maatschappij, 
Theater, Economie en Maatschappijleer ruimte opgenomen om de 
leerlingen voor te bereiden op hun burgerschap. In de bovenbouw 
wordt dit perspectief verbreed.

Aandacht voor de directe omgeving zien we terug in:
• Aulabeurten: na een pauze meehelpen om de aula weer 

schoon te maken. 
• Buurtacties: de directe omgeving van school van zwerfvuil 

ontdoen. 
• Samenwerking tussen jong en oud: samenwerking met de 

ouderen in de buurt. 
• Het volgen van een bliksemstage, via JINC, bij bedrijven 

die zich richten op burgerschap.

Projecten en/of buitenschoolse activiteiten 
Jaarlijks wordt een aantal projecten en/of buitenschoolse activiteiten georganiseerd. Eén van de activiteiten 
is het inzamelen van geld voor een goed doel. Daarnaast werken we samen met Excelsior via het project 
Excelsior4All, waarbij we samen een aantal activiteiten doen.
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‘Leven toevoegen aan de dagen, 
waar vaak geen dagen meer kunnen 
worden toegevoegd aan het leven.’

Goed doel
De leerlingen van het Vak College Hillegersberg kiezen 
aan het begin van het schooljaar een ‘goed doel’ waaraan 
de school zich voor minimaal één schooljaar verbindt. 
Voorwaarde is wel dat ook het eventuele nieuwe ‘goede 
doel’ gerelateerd is aan kinderen. Afgelopen schooljaar 
hebben veel leerlingen en collega’s zich ingezet voor de 
Roparun, een non-stop estafetteloop tussen Rotterdam en 
Parijs om geld op te halen voor instellingen, goede doelen of 
projecten die bijdragen aan de missie van Roparun. 
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Doorlopende leerlijn cultuur 
De doorlopende leerlijn ‘cultuur’ begint in de onderbouw met 1 uur theater per week in de lessentabel. 
Daarnaast bezoeken leerlingen in ieder leerjaar één of meerdere culturele instellingen en doen ze 
verschillende culturele activiteiten. We willen de leerlingen kunst en cultuur als leuk en interessant laten 
ervaren en als een vanzelfsprekend onderdeel van hun leven.

In klas 1 en 2 kunnen leerlingen iedere periode een DO-blok Beeldende Kunst of Theater kiezen. In de DO-
blokken Beeldende Kunst maken de leerlingen kennis met verschillende kunststromingen en kunstenaars. 
We werken met zoveel mogelijk verschillende soorten technieken. Bij de DO-blokken Theater gaan we 
dieper in op de stof. Door meer te spelen, wordt het voor leerlingen makkelijker om een verhaal naar de 

vloer te vertalen en voelen ze zich vrijer op het toneel. In klas 3 en 4 kunnen leerlingen kiezen voor het 
Talentvak Acteren & Zingen, het keuzevak Podium en het keuzevak Tekenen, 
schilderen en illustreren. Het keuzevak Podium richt zich op het maken van 
een voorstelling. Met deze voorstelling doen we mee met het scholieren 
theaterfestival EAF van het Jeugdtheater Hofplein.

Theater Plus-programma
Na de herfstvakantie starten we met het Theater Plus-programma. Deze 
lessen vinden plaats op donderdagmiddag. Het doel van het plusprogramma 
is het stimuleren en ontwikkelen van talent en geeft leerlingen de kans om 
al in de onderbouw naar een eindproduct te werken. In periode 2 is er een 
samenwerking tussen het keuzevak Podium en het Theater Plus-programma. 
Deze groepen worden samengevoegd en werken samen toe naar een 
voorstelling voor het theaterfestival EAF.

CKV
Op het VCH bestaat CKV uit verschillende kunstzinnige en culturele 
activiteiten, verdeeld over de gehele schoolloopbaan. In jaar 3 wordt dit 
afgesloten met een cultuurreis en het inleveren van het Kunstdossier. 
Leerlingen maken door middel van CKV kennis met 
verschillende vormen van kunst, cultuur 
en met beroepen binnen de culturele 

sector. Leerlingen leggen gedurende 
hun schoolcarrière een Cultuurkaartdossier aan, dit is een digitaal 
cultuurportfolio.

Talent- en Cultuurweek
Het hoogtepunt van ons culturele jaar is de Talent- en Cultuurweek. 
In deze week dompelt de hele school zich onder in kunst en cultuur. 
Aan de hand van een vooraf gekozen thema gaan alle leerlingen van 
klas 1 t/m 3 een hele week aan de slag met culturele en kunstzinnige 
activiteiten. We werken hierbij samen met verschillende culturele 
instellingen zoals SKVR, Theater Rotterdam, maar ook met particuliere 
kunstenaars, om de leerlingen een zo gevarieerd mogelijk programma 
voor te schotelen.



Organisatie en
medewerkers 
Het doel van het plusprogramma is het stimuleren en ontwikkelen van talent en het verankeren van kunst, 
cultuur en burgerschap binnen de school. 

Schoolleiding
Mw. A. Linnert  
alinnert@lmc-vo.nl Locatiedirecteur

Dhr. M. van Dijk 
mvdijk@lmc-vo.nl Teamleider leerjaar 3 en 4

Mw. I. de Koning
idekoning@lmc-vo.nl Onderbouwcoördinator leerjaar 1 en 2

Dhr. M. van Zanten
mvzanten@lmc-vo.nl Directeur scholengroep

Docenten en overige medewerkers
Dhr. E. Arikan
earikan@lmc-vo.nl Biologie

Dhr. M. van Agteren
mvanagteren@roncallimavo.nl Lichamelijke Opvoeding

Mw. H. van Baalen
hmuis@lmc-vo.nl

DO-blokken en Beroepsgerichte Keuzevakken
Vertrouwenspersoon

Dhr. R. Baldew
abaldew@lmc-vo.nl Natuur-Scheikunde en Beroepsgerichte Keuzevakken

L. Bloem
lbloem@lmc-vo.nl

Nederlands
Taal & Rekenen op niveau

Mw. K. de Bruijne-Nolles
knolles@lmc-vo.nl

Profieldelen D&P
MR

Dhr. D. de Bruin
ddebruin@lmc-vo.nl Wiskunde

Mw. T. Çölgeçen
tcolgecen@lmc-vo.nl Engels

Dhr. M. van Dijk
mvdijk@lmc-vo.nl

Lichamelijke Opvoeding, anti-pest coördinator 
Preventiemedewerker

Mw. C. el Bouchihati
celbouchihati@lmc-vo.nl Nederlands
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Dhr. Y. Filius
yfilius@lmc-vo.nl Economie en Mens & Maatschappij

Mw. M. Gomes
mgomes@lmc-vo.nl Wiskunde

Mw. S. de Graaf
sdegraaf1@lmc-vo.nl Engels

Mw. J. Hagemeijer
jhagemeijer@lmc-vo.nl DO-blokken en Profieldelen D&P

Mw. M. Hansen
mhansen@lmc-vo.nl

Nederlands en  Wiskunde, 
Jaarroosters/Dagroosters, 2e Examensecretaris

Dhr. V. Herpers
vherpers@lmc-vo.nl

Lichamelijke Opvoeding,
DO-blokken en Profieldelen D&P

Dhr. A. van Houten
avhouten@lmc-vo.nl

Wiskunde en Economie,
Jaarroosters/Dagroosters, Examensecretaris

Dhr. R. Kamperman
rkamperman@lmc-vo.nl Biologie en DO-blokken

Mw. H. Kariouh
hkariouh@lmc-vo.nla Nederlands

Dhr. W. Kassels
wkassels@lmc-vo.nl Lichamelijke Opvoeding

Mw. G. Kleberg
gkleberg@lmc-vo.nl

Engels 
Mens & Maatschappij

Mw. I. de Koning 
idekoning@lmc-vo.nl Wiskunde

Mw. D. Kul
dkul@lmc-vo.nl Economie

Dhr. R. Liebeek
rliebeek@lmc-vo.nl Engels

Mw. A. Linnert
alinnert@lmc-vo.nl Nederlands

Mw. A. Lozica
alozica@lmc-vo.nl

Theater en DO-blokken
CKV-coördinator

Mw. D. Mollinga
dmollinga@lmc-vo.nl Biologie

Dhr. Y. Nasri
ynasri@lmc-vo.nl

Natuur-Scheikunde 
Wiskunde

Docenten en overige medewerkers



Dhr. P. de Prez
pdeprez@lmc-vo.nl

Natuur-Scheikunde
Techniek en DO-blokken

Dhr. E. Riegman 
eriegman@lmc-vo.nl Techniek, DO-blokken, Profieldelen D&P, Beroepsgerichte Keuzevakken

Dhr. R. de Ruiter
rderuiter@lmc-vo.nl Engels

Mw. S. Slierendrecht
sslierendrecht@lmc-vo.nl Theater en DO-blokken

Mw. M. van Sluijs
mvansluijs@lmc-vo.nl Nederlands

Mw. D. Stolk 
dstolk@lmc-vo.nl Wiskunde en Taal & Rekenen op niveau

Mw. N. Tozlu
ntozlu@lmc-vo.nl Taal & Rekenen op niveau

Dhr. J. de Vos
jdevos@lmc-vo.nl

Lichamelijke Opvoeding
DO-blokken en Beroepsgerichte Keuzevakken

Mw. M. van der Wel
mvdwel@lmc-vo.nl DO-blokken en Beroepsgerichte Keuzevakken

Dhr. M. van ’t Westende
mvantwestende@lmc-vo.nl

Lichamelijke Opvoeding
DO-blokken en Beroepsgerichte Keuzevakken

Overige medewerkers

Dhr. L. Allaart Systeem/ applicatiebeheer 
(ICT)

Mw. M. Divendal Administratief 
medewerkster

Mw. M. van Huijgevoort Schoolmaatschappelijk 
werk

Mw. J. Wijnja Ondersteuningscoördinator

Mw. C. de Jong Begeleider passend
onderwijs

Mevr. S. de Graaf Remedial Teacher

Dhr. M. van Dijk

Mw. G. Kleberg

Mw. I. de Koning

Mw. D. Stolk

Contactpersonen basisonderwijs

Dhr. K. le Cointre

Mw. E. Forman 

Mw. K. Rambaran-Bacha

Mw. C. Martina

Mw. S. Kraaijenbos

Service en beheer
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Docenten en overige medewerkers

‘Bewegen geeft je een goed 
gevoel over jezelf! Bewegen heeft een positief effect op het zelfvertrouwen, zelfbeeld en 

sociaal gedrag.’



Lessentabel 
klassen 1 t/m 4
Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4

Nederlands 3 3 3 3

Engels 3 3 3 3

Wiskunde 4 4 4 4

Mens & Maatschappij 2 2

Maatschappijleer 11 1

Taal & rekenen op niveau 4 3

Leertaakuitbreiding (LTU) 1

Biologie 2 2 4 4

Economie 1 1 4 4

Techniek 2 2

Natuur-/Scheikunde 4 4

Theater 2

Lichamelijke opvoeding 2 4 2 2

LOB/coachuur 1 1 1 1

DO-blokken 8 8

Profieldelen  D&P / BWI 8 8

Keuzevakken 4 4

Totaal 34 33 31 31

Leerlingen die in klas 
3 en 4 de GL-leerroute 
volgen, kiezen een 
extra sectorvak voor 
4 lesuren per week. 
Deze leerlingen zullen 
binnen de Profieldelen 
D&P maar 4 lesuren 
volgen. Daarnaast 
zullen zij in leerjaar 4 
een Profielwerkstuk 
moeten maken (deze 
dient voldoende 
afgesloten te worden). 
En de GL- klassen 
krijgen 4 lesuren
Engels aangeboden.

Vakkenpakketten
Aan het einde van het tweede leerjaar moet de leerling, vooruitlopend op de keuze van het examenpakket, 
een keuze maken uit een aantal vakken. De keuze van het pakket wordt mede bepaald door de aanleg en 
interesse van de leerling en de eisen en wensen van de opleiding die na het vmbo gevolgd gaat worden. 
De LOB-coördinator (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding), je persoonlijke coach en de overstapcoach 
(begeleider PO-naar VO of VO naar MBO) zullen bij dit keuzeproces een belangrijke rol spelen. Tijdens een 
informatieavond in het 2e leerjaar wordt dit keuzeproces verder toegelicht.



Lestijden en 
overige schoolzaken
Lesrooster 50 minuten:
Les 1   08.20 – 09.10
Les 2   09.10 – 10.00
Pauze 1   10.00 – 10.20
Les 3   10.20 – 11.10 
Les 4   11.10 – 12.00
Pauze 2  12.00 – 12.20
Les 5   12.20 – 13.10
Les 6   13.10 – 14.00  
Pauze 3  14.00 – 14.10
Les 7   14.10 – 15.00
Les 8   15.00 – 15.50

Magister
Het Vak College Hillegersberg maakt gebruik van het digitale platform Magister. Via Magister kunnen leer-
lingen en ouders zien wat het huiswerk is, welke cijfers behaald zijn, hoe het staat met de absenties, etc. 
Ook kunnen ze via hun eigen account mailcontact onderhouden met hun docenten. Aan het begin van het 
schooljaar krijgen de leerlingen en hun ouders, een inlognaam en een wachtwoord. Deze inloggegevens zijn 
bruikbaar zolang je ingeschreven staat op een LMC-school.

Boeken
Schoolboeken worden gratis verstrekt m.u.v. leermaterialen voor extra modules en vakken. 
De schoolboeken worden geleverd via schoolboekenhandel VanDijk. De leerling en 
zijn/haar ouders en/of verzorgers kunnen het boekenpakket bestellen via www.vandijk.nl.

Lockers 
Leerlingen kunnen op school aan het begin van het schooljaar een locker huren. Hierin kunnen zij hun 
waardevolle spullen tijdelijk bewaren. De huur van de locker bedraagt € 10,- per schooljaar. De school 
behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van de lockers te controleren.

Schoolpas
Alle leerlingen krijgen een schoolpas. Op deze pas kan een geldtegoed gestort worden, zodat alle leerlingen 
cashless kunnen betalen in de kantine. Ook kunnen ze met deze pas/tag hun locker openen. Bij verlies kan 
de pas geblokkeerd worden. Een nieuw pas kan aangevraagd worden bij de administratie en kost € 2,50. Het 
geld dat op de pas staat blijft behouden. Natuurlijk kan in de kantine ook betaald worden met een bankpas 
of contant. 

Gymkleding
Gymkleding (broek en shirt) kan via school besteld worden. Een setje kost € 25,- en dient contant betaald 
te worden bij dhr. M. van Dijk. Leerlingen die al over een passend Vak College Hillegersberg-gymtenue 
beschikken, kunnen dit ook het nieuwe schooljaar gebruiken.
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Lesrooster 40 minuten:
Les 1   08.20 – 09.00
Les 2   09.00 – 09.40
Pauze 1   09.40 – 10.00
Les 3   10.00 – 10.40 
Les 4   10.40 – 11.20
Pauze 2  11.20 – 11.40
Les 5   11.40 – 12.20
Les 6   12.20 – 13.00 
Pauze 3  13.00 – 13.10
Les 7   13.10 – 13.50
Les 8   13.50 – 14.30



Ouders
Op het VCH spelen ouders een belangrijke rol. Contacten met ouders vinden wij belangrijk, omdat thuis, 
school en de leerling niet los van elkaar te zien zijn. Een goede afstemming zorgt ervoor dat leerlingen het 
beste functioneren én goede keuzes kunnen maken.

De coach leert alle ouders graag persoonlijk kennen. Dit kan tijdens de coachmomenten of tijdens bijeen-
komsten en presentaties van leerlingen waarbij ouders van harte welkom zijn. Ouders kunnen ook meepraten 
over het onderwijs door zitting te nemen in de ouderraad of medezeggenschapsraad. 

Ouderavonden
Elk schooljaar beginnen we met een coachgesprek. Dit is een uitgebreid gesprek met leerling en ouders/ver-
zorger. Samen spreken we af wat we van elkaar verwachten en wanneer we contact hebben. Deze afspraken 
vinden we belangrijk omdat we het beste voor jou willen. Na elke periode is er een rapportbespreking. Soms 
met vakdocenten en soms een driehoeksgesprek, waarin jij de leiding neemt en vertelt aan je ouder/verzor-
ger en je mentor over de voortgang op school.

Nieuwsbrief
Alle ouders/verzorgers krijgen elke maand een nieuwsbrief met recente informatie en algemene 
ontwikkelingen van onze school op het emailadres dat bekend is bij school. De inhoud is ook terug te vinden 
op de website.

Ziekte of doktersbezoek
Ouders moeten de afwezigheid wegens ziekte of doktersbezoek (tandarts, etc.) van hun zoon of dochter 
telefonisch doorgeven aan de receptie.

Extra verlofaanvraag
Extra verlof is doorgaans niet toegestaan, met uitzondering van bepaalde religieuze feestdagen en gewichtige 
bijzondere omstandigheden. Uiterlijk vijf werkdagen voordat het verlof ingaat, moeten ouders de aanvraag 
schriftelijk bij de directie indienen. Bij de beoordeling zijn wij gebonden aan de bepalingen van Bureau 
Leerplicht in Rotterdam. De leerplichtambtenaar kan ouders een boete opleggen voor ongeoorloofd verlof.

Vrijwillige ouderbijdrage
De ouderbijdrage is bedoeld om bijkomende kosten van het onderwijs te dekken. Daarnaast gebruiken 
we een deel van de bijdrage voor extra activiteiten die wij belangrijk vinden voor een brede ontwikkeling 
van onze leerlingen. Lesmateriaal en verbruiksmateriaal worden door de school kosteloos aan leerlingen 
verstrekt. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar we hebben deze inkomsten hard nodig om zaken te bekostigen 
die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen niet vergoedt, zoals materialen om lessen te 
verrijken, excursies*, gastlessen, culturele activiteiten, stages, sportdagen, vieringen en schoolfeesten. De 
vrijwillige ouderbijdrage is voor schooljaar 2022-2023 vastgesteld op € 115,- per leerling in overleg met MR-
deelraad. De vrijwillige ouderbijdrage kunt u betalen via WIS-Collect. U ontvang hiervoor een email. 

Op grond van de Wet op het voorgezet onderwijs staat het ouder(s)/verzorger(s) vrij om (een deel van) 
de ouderbijdrage niet te betalen. Wij vertrouwen er echter op dat ouder(s)/verzorger(s) bereid zijn de 
ouderbijdrage te betalen, zodat wij ons onderwijs ook met aanvullende activiteiten vorm kunnen blijven 
geven. Mocht u wel de bereidheid wel hebben, maar bent u door bijzondere omstandigheden niet in de 
gelegenheid om hier invulling aan te geven, dan kunt u contact opnemen met de locatiedirecteur. Bij WIS-
Collect kunt u aangeven of u gespreid wenst te betalen. 
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Overzicht bijkomende schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage 

Bijkomende kosten voor ouders
Sportkleding (kan mogelijk meerdere jaren gebruikt worden)  € 25,-
Huur kluisje per jaar (niet verplicht)     € 10,-
Nieuwe schoolpas       € 2,50
Overige schoolspullen (lijst is per mail verstuurd)   € -

Vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023 Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4

Excursies en gastlessen € 25,- € 25,- € 25,- € 25,- 

Culturele activiteiten € 25,- € 25,- € 25,- € 25,- 

Vieringen (Kerst en Sinterklaas etc.)
& schoolfeesten € 40,- € 40,- € 40,- € 40,-

Sportactiviteiten € 10,- € 10,- € 10,- € 10,-

Veiligheidskleding en beroepskleding € 15,- € 15,- € 15,- € 15,- € 15,- 

Totaal € 115,- € 115,- € 115,- € 115,-

Meerdaagse reizen*
Leerjaar 1: Kamp Ommen (3-daagse)      € 180,-
Leerjaar 2: Kamp Ardennen (3-daagse)     € 195,-
Leerjaar 3: Cultuurreis Berlijn (4-daagse)    € 210,-
Leerjaar 4: Examenreis (optie)      € 375,-

*Vooraf informeren wij u nader over de invulling van de meerdaagse reizen, de deelname en de betaling. Ook 
bij meerdaagse reizen gaat het in principe om een vrijwillige ouderbijdrage en mogen leerlinge niet uitgeslo-
ten worden van deelname. De school kan wel als voorwaarde stellen dat er een minimaal aantal betalende 
deelnemers moet zijn om de reis door te laten gaan.

‘De beste ideeën worden bedacht als onze hersenen 
relaxed zijn. Onze hersenen krijgen dan de vrijheid 

en ruimte om af te dwalen en te dagdromen. 
Bewegen in de klas zorgt voor eenzelfde effect.‘



Medezeggenschap
De leerlingenraad
Het Vak College Hillegersberg kent een actieve leerlingenraad. De 
leerlingenraad bestaat uit één klassenvertegenwoordiger van elke 
klas en een gekozen voorzitter uit hun midden. De leerlingenraad 
denkt mee over het onderwijs, de organisatie en de regelgeving op 
het Vak College Hillegersberg. Natuurlijk speelt de leerlingenraad 
ook een actieve rol bij het organiseren van schoolfeesten of 
schoolevenementen.

De ouderklankbordgroep
Wij, docenten en bestuur, horen en zien veel, maar niet 
alles! Als ouder/verzorger kunt u over de dagelijks gang van 
zaken binnen onze school meepraten en meedenken via de 
ouderklankbordgroep. Ons streven is dat alle verschillende 
leerjaren binnen de ouderklankbordgroep zijn vertegenwoordigd. 
We nodigen u graag uit om deel te nemen aan de 
ouderklankbordgroep.

De ouderklankbordgroep bestaat uit een groep ouders van 
leerlingen aangevuld met twee leden van de schoolleiding. 
Gemiddeld komt de groep een keer per twee maanden samen 
voor een overleg, waarin zaken met betrekking tot school- en 
gedragsregels, vernieuwingen, ideeën, lesuitval, enzovoorts 
kunnen worden besproken. U kunt zich aanmelden bij  
mw. A. Linnert, alinnert@lmc-vo.nl.

Medezeggenschapsraad (MR) en deelraad
Naast de leerlingenraad en de klankbordgroep, kent het VCH ook 
een formele medezeggenschapsraad. De MR is gekoppeld aan 
de scholengroep, die bestaat uit het Vak College Hillegersberg 
samen met de TooropMavo en de Roncalli Mavo. Om die reden 
de MR opgesplitst in 3 deelraden. De deelraad bestaat uit twee 
medewerkers, één ouder en één leerling. Namens het VCH zijn de 
volgende docenten afgevaardigd voor de MR: 

Kelly Nolles – de Bruijne (voorzitter) – knolles@lmc-vo.nl
Edgar Riegman (secretaris) – eriegman@lmc-vo.nl
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Begeleiding en 
ondersteuning 
Samen kijken we naar jouw behoeften en ontwikkeling. Zo staat je coach altijd voor je klaar. Wanneer je een 
extra steuntje in de rug kan gebruiken, hebben we ook diverse interne en externe begeleiders. Zij helpen je 
graag verder.

Coaches
Eerste klas
1A   Mw. M. van Sluijs
1B    Mw. S. de Graaf / dhr. P. de Prez 
1C   Mw. T.  Çölgeçen / mw. N. Tozlu
1D  Mw. I. de Koning / dhr. R. de Ruiter

Tweede klas
2A   Dhr. M. van ‘t Westende
2B   Mw. L. Bloem / Mw. S. Slierendrecht
2C   Mw. A. Lozica / Dhr. D. de Bruin
2D   Mw. D. Mollinga / mw. H. Kariouh
 
Derde klas
3A  Mw. K. de Bruijne - Nolles
3B   Dhr. W. Kassels
3C   Dhr. E. Arikan 
3D   Dhr. J. de Vos

Vierde klas
4A   Dhr. M. van Dijk
4B   Mw. G. Kleberg
4C   Dhr. V. Herpers
4D  Dhr. Y. Filius / Dhr. K. le Cointre

De interne ondersteuning wordt geboden door de coach, de onderbouwcoördinator en/of teamleider, 
de schoolmaatschappelijk werk(st)er of de vertrouwenspersoon. De ondersteuningscoördinator bewaakt 
de procedures, ziet toe op het maken van en naleven van het ‘ontwikkelingsperspectief’ (opp) / de 
handelingsplannen, de inzet van de begeleiding aan onze leerlingen en de inzet van de middelen.

Vaste externe begeleiders op onze school zijn de remedial teacher, de overstapcoach (schoolloopbaancoach), 
de schoolverpleegkundige en de begeleider passend onderwijs.
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‘Het zit in onze natuurlijke aard om 
te ontdekken, spelen en bewegen. De 

wereld is ons klaslokaal, dus is ons 
klaslokaal een energieke leerplek.’



Waar ga je naar toe met welk probleem en hoe werkt dat?
Wie Wanneer Hoe

Vakdocent Als zich problemen in de les 
voordoen dan kun je ze bespreken 
met de vakdocent. Dat kunnen 
problemen met het vak zijn, 
maar ook bijv. als je je tijdens de 
betreffende les niet op je gemak 
voelt.

Meestal zal de docent zelf de 
problemen zien en er iets aan 
proberen te doen. Maar je kunt 
natuurlijk altijd tijdens of aan het 
eind van de les vragen of je even met 
de docent kunt praten. Komen jullie 
er samen niet uit, dan kan de coach 
worden ingeschakeld.

Coach Ook als alles goed gaat zal je je 
coach vaak zien. Hij/zij is de eerste 
persoon aan wie je om hulp kunt 
vragen. Het kan gaan over alle 
mogelijke problemen: slechte cijfers, 
moeite met huiswerk, problemen 
met een medeleerling of docent, 
enzovoort.

Je kunt je coach om hulp vragen 
tijdens het coachuur (LOB-uur) of 
je kunt een afspraak met de coach 
maken (via Magister). Natuurlijk kan 
de coach ook jou uitnodigen voor 
een gesprek.

Onderbouwcoördinator 
voor klas 1 en 2 of 
Teamleider klas 3 en 4 

Als het gaat om grotere problemen, 
waarvoor je coach niet altijd de tijd 
of de mogelijkheden heeft om ze op 
te lossen.

Je kan een afspraak via je coach 
maken, maar je kunt natuurlijk 
ook zelf de eerste stap zetten. 
De onderbouwcoördinator en/of 
teamleider kan op ieder moment van 
de week benaderd worden.

Schoolmaatschappelijk 
werkster (Mw. Van 
Huijgevoort)

Misschien heb je steeds ruzie 
met iemand uit je familie of in je 
omgeving. Of je voelt je niet zo 
prettig binnen de school. Je kunt dan 
op school ook over je problemen 
praten met de maatschappelijk 
werkster.

Problemen rond pesten, 
mishandeling, eenzaamheid, 
spijbelen of vragen rond seksualiteit 
kunnen je soms flink in de war 
maken. Maak dan een afspraak via de 
coach met de schoolmaatschappelijk 
werkster

Vertrouwenspersoon 
(Mw. Van Baalen

Voor klachten over ongewenste 
intimiteiten of vertrouwelijke zaken 
kun je je rechtstreeks wenden tot de 
vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon kan op ieder 
moment van de week benaderd 
worden.
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‘Ons lichaam is gebouwd om te lopen, 
rennen en bewegen. Met bewegend leren 

doen we ons lichaam dus een groot plezier!’



Samenwerking Koers VO
Alle scholen van LMC, dus ook het Vak College Hillegersberg bieden ondersteuning in samenwerking met 
Koers VO. De uitgangspunten van Koers VO: 
• Elke school moet kwalitatief goed onderwijs geven. Als een jongere ondersteuning nodig heeft, moet de 

school daarvoor zorgen. Soms gebeurt dat individueel, soms in groepjes.
• Scholen kunnen veel ondersteuning zélf geven. Als er niet genoeg capaciteit of kennis is, kunnen ze externe 

deskundigen inschakelen. De leerling blijft dan wel gewoon op school.
• School en ouders moeten samenwerken als gelijkwaardige partners. School, ouders en jongere kunnen niet 

zonder elkaar, zij vormen een ‘gouden driehoek’.

Op de website www.koersvo.nl is alle informatie te vinden 
over zorgplicht van scholen, de plaatsingsprocedure 
voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en 
hoe de scholen met elkaar samenwerken binnen Passend 
Onderwijs. Meer informatie over Passend Onderwijs is te 
vinden op de website Passend onderwijs | Rijksoverheid.nl.
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Regels en afspraken
De school vindt het belangrijk dat zowel leerlingen als medewerkers zich prettig voelen op school. Je fysiek 
en emotioneel veilig voelen is hierbij een voorwaarde. Hierop zijn onze grondregels gebaseerd:

• We hebben respect voor elkaar en elkaars eigendommen.
• We zijn samen verantwoordelijk voor de veiligheid op school.
• We spreken elkaar aan op onfatsoenlijk gedrag.
• Leerlingen spannen zich in om een goed onderwijsproces mogelijk te maken.
• Leerlingen hebben er recht op dat het personeel zich eveneens inspant om het onderwijs naar beste 

kunnen te verzorgen.
•  De leerling is op tijd in de les aanwezig en heeft alles bij zich wat nodig is voor de les.

Op de website staan de schoolregels en verdere aanwijzingen voor leerlingen over de omgang met elkaar en 
eigendommen van de school. Wij verwachten van alle leerlingen dat zij zich aan deze regels houden.

Leerlingenstatuut
Alle rechten en plichten van de leerlingen staan in het leerlingenstatuut van ons bestuur LMC-VO, waaronder 
regels omtrent de veiligheid en de regelgeving over schorsen en verwijderen. Wij verwachten van de 
leerlingen dat zij zich houden aan de rechten en plichten van het statuut. Het statuut is te downloaden via de 
site van LMC-VO en ligt ter inzage bij onze administratie.

Pestprotocol
In het pestprotocol beschrijven wij hoe we met pestgedrag omgaan. Het pestprotocol ligt ter inzage bij de 
administratie. De heer M. van Dijk is het aanspreekpunt pesten en de anti-pest coördinator van het Vak 
College Hillegersberg. 

Gedragesregels in en om het gebouw
• In de gehele school worden geen petten, capuchons, e.d. gedragen. 
• In de lokalen is het dragen van jassen niet toegestaan.  
• Eten en drinken mag alleen in de aula en op het schoolplein. 
• We nuttigen geen drinken en eten als energydrinks en chips. 
• Leerlingen van klas 1 en klas 2 mogen het schoolterrein niet verlaten tijdens de lesuren (inclusief 

tussenuren).
• We maken niet ongevraagd foto’s en video’s van elkaar.
• Mobiele telefoons, smartwatches e.d. van leerlingen staan in lesruimtes/lokalen uit of op stil. Deze 

mogen pas na toestemming van de docent worden gebruikt. Overtreding van deze regel kan leiden tot 
het in beslagnemen van de mobiele telefoon of device. Deze is dan na 15.50 uur terug te verkrijgen bij de 
onderbouwcoördinator of teamleider. 

• In de school en de directe omgeving van de school, is roken door leerlingen niet toegestaan.
• Op klassenavonden, feesten, werkweken en andere school- gerelateerde bijeenkomsten wordt geen 

alcohol geschonken.
• Het gebruik van geweld leidt direct tot schorsing.
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Aansprakelijkheid
Het Vak College Hillegersberg is niet aansprakelijk voor het beschadigen of zoekraken van privé-
eigendommen in de school of op het schoolterrein en vergoedt geen schade die een leerling toebrengt aan 
een andere leerling of aan de school. Leerlingen kunnen hun eigendommen opbergen in de kluisjes. Wij 
raden ouders aan een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) af te sluiten.

Collectieve verzekering
Alle leerlingen vallen via de school onder de collectieve ongevallenverzekering. De 
schoolongevallenverzekering dekt de gevolgen van een ongeval, waar niet al door een andere verzekering 
voor verzekerd is. Het komen en gaan van en naar school, via de kortste weg, is meeverzekerd. Activiteiten 
buiten de school, mits in schoolverband en onder toezicht, vallen ook onder de dekking. Schade aan kleding, 
brillen, brommers e.d. veroorzaakt door een ongeval, wordt niet gedekt door deze verzekering.

Sponsorbeleid
Wij hanteren het landelijk sponsorbeleid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dat 
staat beschreven in het Convenant Scholen primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2020-2022. In het 
sponsorconvenant 2020-2022 op de website van de Rijksoverheid staan bepalingen waaraan de sponsoring 
moet voldoen, zoals verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school 
en de onafhankelijkheid van het onderwijs niet aantasten.

Klachtenregeling en vertrouwenspersonen
We volgen de klachtenregeling van het LMC-VO. Leerlingen of ouders die het niet eens zijn met de gang van 
zaken op school, kunnen de betrokken docent of medewerker aanspreken en de mentor als zij er met hen 
niet uitkomen. Formele klachten kunnen ingediend worden bij de locatiedirecteur. Als ouders of leerlingen 
het niet eens zijn met zijn uitspraak, dan kunnen zij een klacht indienen bij het bevoegd gezag (College van 

Ouders en leerlingen kunnen ook contact opnemen met de vertrouwenspersonen die het bestuur van LMC-
VO heeft aangesteld:
• Mevr. S. Kulcu: skulcu@eenheidzorg.nl of 06 – 29 52 63 30
• De heer F.J. Ars: fars@lmc-vo.nl of 010 – 465 74 38

Zij kijken of er met bemiddeling een oplossing te vinden is en begeleiden ouders en/of leerlingen bij de 
klachtenprocedure. Leerlingen kunnen binnen de school terecht bij vertrouwenspersoon mw. H. van Baalen 
(hvanbaalen@lmc-vo.nl).

Bestuur
Het Vak College Hillegersberg is aangesloten bij Stichting LMC Voortgezet Onderwijs (LMC-VO), een 
Rotterdams schoolbestuur voor interconfessioneel en algemeen bijzonder onderwijs. Onder LMC-VO vallen 
24 scholen in Rotterdam, waar ongeveer 9.000 leerlingen met vele levensbeschouwelijke achtergronden 
voortgezet onderwijs volgen. De scholen werken onderling veel samen, met name als het gaat om de 
doorstroom van leerlingen. Het Vak College Hillegersberg werkt intensief samen met de Toorop Mavo. 

LMC Voortgezet Onderwijs
Het Brouwershuys
Linkerrottekade 292
3034 CV Rotterdam

010 - 436 67 66
info@lmc-vo.nl
www.lmc-vo.nl

College van Bestuur
Dhr. Lorenzo Civile (voorzitter)
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‘In onze ogen is spelend leren 
de ultieme leervorm. Spelen 

stimuleert de onderlinge 
interactie, ontdekkingsdrang 

en prikkelt de zintuigen.’ 



Resultaten en 
opbrengsten
  
Wij publiceren de onderwijsresultaten op www.scholenopdekaart.nl.
Voor aanvullende kwaliteitsindicatoren zie www.owinsp.nl of www.schoolvo.nl.

• Onderbouwsnelheid (percentage leerlingen dat zonder doubleren overgaat) 93,3% 
• Bovenbouwsucces (percentage leerlingen dat zonder doubleren overgaat) 82,8%
• Centraal Eindexamen, gemiddelde cijfer: BBL 6,4 / KBL 6,1 / GL 5,3

Examenresultaten (percentage geslaagd)

2020  100%  100%  
2021  100%  100%  100%
2022  100%  100%  81,3%

Opbrengsten
Het oordeel van de inspectie, gemiddeld over de afgelopen 3 jaar = ‘Voldoende’
(‘voldoende’ = de hoogst haalbare score!)
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Overgangsnormen
De docentenvergadering vindt ten minste 3 maal per jaar plaats. Dit gebeurt steeds aan het einde van een 
rapportperiode. In de eerste twee vergaderingen bespreken we of een leerling boven, op, of beneden het 
te verwachten niveau presteert. In de laatste docentenvergadering van het schooljaar bespreekt men de 
overgang naar het volgende schooljaar. De overgangsnormen zijn hierbij leidend.

De volgende onderdelen maken deel uit van de voorbespreking van de resultaten:
1. Studyflow
2. Cito uitslagen 
3. Absentiepatroon
4. OZAS (Omgang, Zelfstandigheid, Actief leren en Samenwerken) op het rapport
5. Onvoldoende punten bij de kernvakken/examenvakken
6. Het slagingsperspectief op het huidige niveau
7. Een dalende of stijgende lijn in het huidige schooljaar

Opstroom
Heeft een leerling aan het einde van leerjaar 1 gemiddeld een 8 of hoger voor een vak, dan kan de 
lerarenvergadering besluiten in het volgende leerjaar de leerstof van dit vak op een hoger niveau aan te 
bieden. Voor volledige opstoom van een compleet niveau, moeten een leerlingen minimaal 48 punten 
behalen (een gemiddelde van een 8) voor de volgende 6 vakken: Nederlands, Engels, Wiskunde, Biologie, 
Economie en Mens & Maatschappij. 

Bevorderingsreglement
Leerjaar Bevorderen Bespreken Afwijzen

1
• Bij nul tekortpunten
• Bij 1 of 2 tekortpunten 

• Bij 3 tekortpunten 
• Bij 2 tekortpunten voor de 

kernvakken Ne en En. 

Alle overige gevallen

2*
• Bij nul tekortpunten
• Bij 1 of 2 tekortpunten 

• Bij 3 tekortpunten 
• Bij 2 tekortpunten voor de 

kernvakken Ne en En. 

Alle overige gevallen

3*
• Bij nul tekortpunten
• Bij 1 of 2 tekortpunten 

• Bij 3 tekortpunten 
• Bij 2 tekortpunten voor de 

kernvakken Ne en En. 

Alle overige gevallen

*Bij de overgang van klas 2 naar klas 3 en 3 naar 4 bespreekt de docentenvergadering of het een reële 
verwachting is dat de leerling de door hem of haar gekozen examenprogramma’s in twee jaar tijd afrondt op 
het huidige niveau. De overgangsnormen en achterstanden bij Nederlands, Engels en de sectorvakken  
(Wis/Bio/Eco/NaSk) gerelateerde onderbouwvakken, vormen hierbij het uitgangspunt. De vergadering 
bepaalt de definitieve leerweg en het niveau voor het Bovenbouwprogramma per vak. 
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Examenjaar
Je bent geslaagd op het VCH als je voldoet aan alle volgende vijf eisen:
1. Het gemiddelde van al je Centraal Examencijfers (de zes vakken in je examenpakket) is 5,5 of hoger (met 

een gemiddelde van 5,49 of lager ben je gezakt) én
2. je eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger én
3. de 4 (GL 2) afzonderlijke beroepsgerichte keuzevakken afgesloten zijn met een 4 of hoger én
4. CKV en L.O. (en het profielwerkstuk voor GL-leerlingen) zijn met een ‘voldoende’ of ‘goed’ afgesloten én
5. je afgeronde eindcijfers ook voldoen aan de volgende eisen:

•  al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of;
• je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, of;
• je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger 

of;
• je hebt twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger;
• geen enkel eindcijfer een 3 of lager is.

Let op! Het cijfer voor Maatschappijleer telt mee in de uitslagregeling. 

Spelregels toetsen
• Een overhoring van huiswerk kan zonder vooraankondiging worden gehouden.
• Een toets wordt in de regel minstens één week van tevoren opgegeven.
• Een toets kan alleen lesstof omvatten die is behandeld.
• Meer dan twee toetsen op één dag is niet toegestaan. 
• Een toets moet binnen 2 weken (10 schooldagen) zijn nagekeken en de cijfers dienen ingevoerd te zijn in 

Magister. 

Toets gemist
• Een leerling die afwezig is bij een toets wordt als absent genoteerd. 
• De docent vermeldt in zijn cijferadministratie ‘inh’(inhalen).
• Als de leerling een toets heeft gemist met een geldige reden (geoorloofd absent) maakt de leerling zodra 

hij/zij weer op school is een afspraak met de betreffende vakdocent om de gemiste toets in te halen. Dit 
kan op dinsdagmiddagen tijdens lestijd 7.

• Kan een leerling een toets om een bepaalde (privé)reden niet maken, dan wordt een bindende 
inhaalafspraak gemaakt via de teamleider/onderbouwcoördinator.

• Gemiste toetsen, opdrachten en werkstukken moeten hoe dan ook ingehaald zijn voor de laatste SE’s 
(Schriftelijk examen) zijn afgenomen in de bovenbouw. Er mag geen cijfer ontbreken op de PTA’s van 
leerjaar 3 en leerjaar 4 om examen te kunnen doen.

Herkansen
• In klas 1 en 2 bestaat er het recht op herkansingen.  

In het PTO wordt aangegeven of een toets wel of niet 
herkansbaar is.

• In klas 3 en 4 wordt in het PTA aangegeven of een toets 
herkansbaar is of niet. Dit gebeurt volgens de regels in het PTA.
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‘Bewegen is natuurlijkgezond voor je. Door bewegend leren normaal te maken doorbreken, veranderen we onze passieve zitcultuur naar een dynamische 
beweegcultuur.’



Vakantieregeling 2022-2023
Herfstvakantie   Zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober 2022
Kerstvakantie   Zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie  Zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023
Goede Vrijdag   Vrijdag 7 april 
Tweede Paasdag  Maandag 10 april
Meivakantie   Zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023
Hemelvaartsdag  Donderdag 18 mei
Tweede Pinksterdag  Maandag 29 mei
Zomervakantie   Zaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus 2023

Belangrijke data 2022-2023
2022
22 augustus    Organisatiedag VCH; leerlingen lesvrij
23 t/m 25 augustus  Boeken en rooster ophalen klas 1 t/m 4 en introdagen
26 augustus    Start lessen
13 & 15 september   Kennismaking ouders en leerling klas 2 t/m 4
15 september    Kennismaking ouders klas 1
21 september    Ontwikkelmiddag; leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
27 september    Voorlichtingsavond dyslexie
10 & 12 oktober   Cito afname klas 1
19 oktober   JINC-stage klas 1A en 1D
20 oktober    JINC-stage klas 1B en 1C 
10 november    Ontwikkelmiddag; leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
14 t/m 18 november  Toetsweek klas 3 en 4
28 t/m 22 december  Stage klas 4
29 november    Organisatiedag; leerlingen lesvrij
5 december    Sinterklaasviering in de ochtend; leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
6 december    Coachavond (rapportgesprekken)
5 t/m 9 december   Pride week
9 december    Paarse vrijdag
8 december   Coachavond (rapportgesprekken)
22 december   Stageterugkomdag klas 4, kerstgala klas 1 t/m 4

2023
9 januari    Lessen starten om 10.20 uur
25 januari    Open lesjesmiddag groep 8 leerlingen
3 februari    Leerlingen vrij vanaf 14.00 uur
4 februari    Open dag Vak College Hillegersberg
9 februari    Ontwikkelmiddag; leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
14 februari    Stoeltjesavond ouders-docent
24 februari   Schaatsen klas 1 en 2
13 t/m 17 maart   Toetsweek klas 3 en 4
13 & 15 maart    Cito afname klas 2
21 maart    Sectorkeuzeavond klas 2
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22 & 23 maart    Start Ramadan 
27 maart   Ontwikkelmiddag; leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
27 maart t/m 20 april   Stage klas 3
28 maart    Ontwikkeldag; leerlingen lesvrij
29 maart    JINC-stage klas 2A en 2D
30 maart   JINC-stage klas 2B en 2C
30 maart t/m 6 april  Examentraining klas 4
4 april     Coachavond (rapportgesprekken)
6 april     Coachavond (rapportgesprekken)
11 april     Iftar
11 t/m 20 april   CSPE-periode klas 4
21 april     Terugkomdag stage klas 3
9 t/m 25 mei    Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) klas 4
9 t/m 12 mei    Schoolkamp klas 3
15 t/m 17 mei    Schoolkamp klas 1 en 2 
19 mei    Ontwikkeldag; leerlingen lesvrij
22 t/m 26 mei    Talent- en cultuurweek klas 1 t/m 3
5 & 7 juni    Cito afname klas 1
9 juni    Sportdag klas 1, 2 en 3
14 juni     Ontwikkelmiddag; leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
19 t/m 23 juni    Toetsweek klas 3
3 juli     Rapportvergaderingen; leerlingen lesvrij
4 juli    Diploma-uitreiking
5 juli     Laatste schooldag; jaarafsluiting klas 1, 2 en 3
6 juli     Start zomervakantie!

‘Leerlingen houden ervan om te bewegen. 
Bewegend leren vergroot het plezier in leren 
enorm. En blije leerlingen zorgen voor blije 

leraren. Een win-win situatie dus!’
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