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Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2022 - 2023  

       Nummer 1, september 2022 

 

 

 

 

Hierbij ontvangt u de eerste oudernieuwsbrief van het schooljaar 2022-2023. Veel 

informatie deze keer, dus hopelijk neemt u even de tijd om alles door te lezen. U treft in 

deze brief informatie aan over activiteiten die bij ons in de planning staan, maar u leest ook 

iets over activiteiten waar wij met trots op terugkijken. Daarnaast wordt u maandelijks 

geïnformeerd over de onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen op het Vak 

College Hillegersberg. Veel leesplezier! 

 

VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN) 

 05 oktober   Dag van de leerkracht! 

 6 oktober    2Sur5 klas 1A t/m 1D 

 10 en 12 oktober  Afname Cito 0 voor klas 1 

 19 en 20 oktober  JINC stage klas 1 

 11 oktober   VCH Scholenmarkt (leerlingen klas 3 en 4) 

 24 t/m 28 oktober  Herfstvakantie! 

 08 november   2sur5 klas 3D 

                                                                                                                  

ONDERWIJS      

Wat er allemaal nog meer gebeurde deze maand….  

 

     

 

 

      

Start: Introweek VCH Klas 1 t/m 4 

Een echte VCH-start vol doen en bewegen. Een overzicht van de 

activiteiten: kennismaken met je coach, uitdelen van roosters en boeken 

en een portretfoto maken voor Magister. De dagen erna: luchtkussens, pijl 

en boog schieten en slagbal onder leiding van de heer Nasri. Van geo-

caching tot een bezoek aan het Boymans depot en van op school zijn tot 

circus Rotjeknor. Kortom, een actieve week. Voor sommigen was het 

weer even opstarten en bij andere leerlingen liep alles vanzelf. We 

zagen veel nieuwe gezichten, zowel bij onze collega’s als bij de  

leerlingen. En op vrijdag zat iedereen weer in het klaslokaal voor 

lesdag 1. We zijn gestart! 
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Inhalen van toetsen – wat zijn de afspraken: 

Eerder bent u geïnformeerd over de stappen voor het inhalen van gemiste toetsen. 

Inmiddels wordt het moment op de dindagmiddag les 7 (14.10- 15.00 uur) alweer goed 

bezocht met toezicht van goedwillende ouders. Hieronder nog kort de aandachtspunten: 

 De toets moet minimaal voor het weekend (voorafgaande aan de dinsdag) kenbaar 

maken worden bij de leerling. 

 De toets moet in Magister van de leerling worden vermeld met de inhoud van de toets. 

 Zolang de toets niet is gemaakt, zal er in Magister INH (inhalen) worden genoteerd. 

 Leerlingen worden bij afwezigheid tijdens het inhaalmoment als ongeoorloofd afwezig 

geregistreerd.  

PLENDA in leerjaar 1 en 2 

In leerjaar 1 en 2 maken we gebruik van een speciale planningsagenda (de PLENDA). De 

leerlingen leren met dit hulpmiddel beter te plannen en te organiseren. Bij het oefenen van 

deze vaardigheden worden zij geholpen door de mentor en de vakdocenten. Hiervoor is het 

natuurlijk wel belangrijk dat de leerlingen iedere dag de PLENDA bij zich hebben. In de 

PLENDA staan ook tips om te plannen en om handiger en effectiever te leren. Absoluut de 

moeite waard om samen met uw zoon/dochter hiernaar te kijken. Een introductie- en 

instructiefilmpje over het gebruik van de PLENDA vindt u op: https://youtu.be/OtTE-eWh1N 

 

PTA’s 

In alle leerjaren werken we met een soort spoorboekje dat een overzicht geeft van alle 

geplande toetsen per vak met de bijbehorende weging. In de onderbouw heet dit boekje het 

PTO (Programma van Toetsing en Opstroom) en in de bovenbouw heet dit het PTA 

(Programma van Toetsing en Afsluiting). Het PTA is vanwege het schoolexamen een 

verplicht document. De PTA’s kunt u vinden op onze website.  

 
 
ORGANISATIE 

Kennismakingsavond 2022-2023 

Als voorbereiding op de leerlingbespreking nieuwe stijl zijn er op dinsdag en donderdag  

kennismakings- en ontwikkelgesprekken gevoerd met de ouders en leerlingen van klas 1 

t/m 4. Voor de ouders van klas 1 was er nog een traditionele kennismaking met de coach 

van hun zoon/dochter. Voor klas 2 t/m 4 is er op dinsdag -en donderdagmiddag/avond tijd 

gemaakt voor ontwikkelgesprekken. Aan de hand van vragenlijsten is ingezoomd op het 

achterliggende jaar en vooruitgekeken naar het huidige schooljaar; waar liggen de 

uitdagingen en welke doelen zijn er gesteld? We zijn zeer tevreden met de goede opkomst 

en uiteraard hopen we met deze laagdrempelige contacten het maximale uit de leerlingen te 

kunnen halen. Bij de onderbouw is de vernieuwde schoolgids uitgereikt – deze is ook terug 

te vinden op de website www.vakcollegehillegersberg.nl 

 

Cito 0 klas 1 en de Jinc-stages 

Op maandag 10 en woensdag 12 oktober worden de leerlingen van klas 1 van het VCH 

onderworpen aan de Cito nulmeting. De leerlingen volgen geen reguliere lessen. Zowel op 

maandag als woensdag worden ze om 8.55 uur op school verwacht en zijn ze om 12 uur 

klaar. Leerlingen die recht hebben op meer tijd zullen na 12 uur nog de toetsen van die dag 

af mogen maken. Indien uw kind afwezig is, zal er op woensdagmiddag een inhaalmoment 

gepland worden en eventueel de week erna in overleg met de coach en leerling. De 

leerlingen dienen wel een tas bij zich te hebben met daarin een gevulde etui. Een 

schrijfpotlood en een gum zijn noodzakelijk om de cito toetsen te kunnen maken.  

Op woensdag 19 en donderdag 20 oktober hebben de leerlingen van klas 1 ook nog hun 

JINC stage. We zijn zeer benieuwd welke bedrijven Jinc dit jaar weer heeft weten te 

strikken. Wel fijn dat deze stage weer een fysiek karakter krijgt na enkele jaren waarin 

Corona roet in het eten heeft gegooid. Al met al een fijne combinatie van leuke activiteiten 

en je hersens kraken deze weken voor klas 1! 

 

http://www.vakcollegehillegersberg.nl/
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Corona 

Sinds de start van het schooljaar voorzien we leerlingen met enige regelmaat van 

zelftesten. Mochten de zelftesten tussentijds op zijn, dan kunnen extra zelftesten opgehaald 

worden bij de administratie van de school. Bij klachten die kunnen duiden op corona 

verwachten we dat leerlingen een zelftest doen. Bij een positieve zelftest blijven leerlingen 

thuis en bij een negatieve zelftest mogen leerlingen naar school. 

 

VCH Opleidingenmarkt 11 oktober voor klas 3 en 4 

Aanstaande dinsdag, 11 oktober is voor de 4e jaars leerlingen van het 

VCH en de Toorop weer de opleidingenmarkt in onze school. Het doel 

van deze opleidingenmarkt is de leerlingen een inkijk te geven in de 

keuze die ze na het VCH moeten maken voor het MBO. Van het STC 

(Scheepsvaart en Transportcollege) tot aan het Techniek College, de 

keuzemogelijkheid is behoorlijk!  Het is dit schooljaar zonder de speed-

dates met mensen uit het werkveld, dus de leerlingen zullen alleen de 

voorlichtingen van de verschillende ROC's bijwonen. De leerlingen hebben vooraf een keuze 

gemaakt over welke school/opleiding ze meer informatie zouden willen.  

We starten met de eerste ronde voorlichtingen om 13.30 en de laatste ronde zal rond 15:45 

zijn afgelopen.  

 

Mail, jaaragenda en website 

Via de mail zullen we u op de hoogte houden van activiteiten, belangrijke schoolzaken en 

bijeenkomsten. Het is belangrijk om wijzigingen in persoonsgegevens, zoals e-mail en 

telefoonnummer, aan ons door te geven, zodat wij u op de hoogte kunnen blijven houden. 

Alle belangrijke “post” zullen wij ook op de website plaatsen, zodat u het nog een keer terug 

kunt lezen. Onze jaaragenda staat op onze website en in onze schoolgids. Hierin kunt u 

belangrijke data vinden, zoals vakanties, examendata, stages en wellicht de belangrijkste - 

de ontwikkelgesprekken. Mocht u iets missen, tips willen geven of een vraag hebben, dan 

kunt u contact opnemen met de coach van uw zoon of dochter. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Begin oktober zal de vrijwillige ouderbijdrage voor ouders klaargezet worden. De vrijwillige 

ouderbijdrage kunt u via Wis-Collect betalen; u ontvangt hiervoor een email. Bij WIS-Collect 

kunt u aangeven of u gespreid wenst te betalen. Een specificatie van de ouderbijdrage vindt 

u in de schoolgids. 

 

 

PERSONEEL & LEERLINGEN 

Intens verdrietig hebben we op dinsdag 30 augustus afscheid moeten nemen van onze 

zeer geliefde en betrouwbare conciërge, Leo van Velzen. De start van het schooljaar was 

hierdoor voor iedereen heftig en onrustig. Inmiddels zijn we in gesprek met een mogelijke 

opvolger.   

 

Gelukkig is er ook positief en mooi nieuws. Mevrouw Kariouh is bevallen van een gezonde 

zoon, Aymen, en is hier volop van aan het genieten.  

Mevrouw De Graaf is inmiddels  met zwangerschapsverlof. Haar lessen worden 

overgenomen door mevrouw A. Ouafi en meneerde Ruiter.  

 

Tot slot is mevrouw Kraaijenbos tijdelijk uit de running. Dit betekent dat de lessen  

Autocad/ sketch-up en Design en Decoratie voor klas 3 en 4 BWI op maandagmiddag 

voorlopig tweewekelijks in plaats van wekelijks zullen worden gegeven door meneer Le 

Cointre.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Ariane Linnert 

Locatiedirecteur VCH 

 


