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Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2022 - 2023  
       Nummer 3, november 2022 
 

 

Hierbij ontvangt u de 3e oudernieuwsbrief van het schooljaar 2022-2023. 

Periode 1 is achter de rug en de eerste rapporten komen er aan. Deze 

week is onze nieuwe conciërge Marc van Tilburg gestart en daar zijn we 

heel blij mee.  

We kijken terug op een roerige periode voor onze BWI-leerlingen vanwege 

het faillissement van Rijnmond Bouw. Gelukkig heeft Haagbouw een aantal 

van onze leerlingen opgevangen, zodat de schoolexamens alsnog afgerond 

kunnen worden. Én we krijgen we een prachtige bouwplaats onder de 

school. De bouw is inmiddels gestart. We hopen dit bouwhuis in januari 

officieel te kunnen openen én in gebruik te kunnen nemen.  

 

Tot slot informeren wij u in deze nieuwsbrief natuurlijk ook over de laatste 

onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen op het Vak College 

Hillegersberg. Veel leesplezier! 

 

 

VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN) 
 06 en 08 december Ontwikkelgesprekken n.a.v. 1e rapport 

 14 december  Kerstgala  

 

Onderwijs  

                                                                              

Theater – “Fok me hokje” 

Dinsdag 1 en woensdag 2 november vertrokken klas 2 en 3 met de bus 

richting Theater Zuidplein voor de voorstelling 'Fok me hokje'. Een 

voorstelling over genderidentiteit, seksualiteit en de lhbti+ community. 

Voorafgaand aan de voorstelling hebben alle leerlingen een 

voorbereidende les gevolgd en na afloop werd er door het 

theatergezelschap Studio 52nd een workshop gegeven ter verwerking. De 

sfeer in de zaal was supergoed, de leerlingen hebben zich voorbeeldig 

gedragen en we zijn heel trots op ze. We hebben genoten van de 

dynamische en informatieve voorstelling en kijken uit naar het volgende 

uitje met deze superleerlingen. – Ana Lozica 

   

Nieuwe Leerweg 

De GL-leerlingen vinden inmiddels aardig hun weg in de "Nieuwe Leerweg". Binnen de 

Nieuwe Leerweg voeren leerlingen praktische opdrachten uit voor (echte) externe 

opdrachtgevers. Een kleine greep uit opdrachten waar onze leerlingen momenteel mee 

bezig zijn: 

 Voor het bedrijf Sano Academy werken Guido en Declan aan de Socials, zo hebben zij 

een Facebook- en Instagrampagina gemaakt waardoor Sano Academy nog beter te 

vinden is voor werkzoekenden en aanbieders.  

 Robbin, Yuna en Dominique hebben bij AAFJE een activiteitenmiddag georganiseerd voor 

de oudere bewoners, dit om de eenzaamheid onder ouderen in de donkere maanden wat 

te verminderen. 

 Myriam doet in opdracht van het Vak College Hillegersberg onderzoek naar de 

toegankelijkheid van het schoolgebouw voor mindervalide leerlingen/ personeel en 

bezoekers en kan ons hiermee straks een aanbeveling doen.  

 Nevsale en Amira zijn in samenwerking met de Emmaschool aan het bekijken hoe een 

"groener" klaslokaal kan bijdragen aan een gezondere en fijnere leeromgeving.  

Stuk voor stuk mooie en waardevolle opdrachten waar de leerlingen uit klas VC3A en VC4A 

met veel plezier aan werken! – Kelly Nolles-de Bruine 
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Gastlessen aan klas 3 

Op twee vrijdagen in november hebben de 3e-jaars leerlingen tijdens de LOB lessen een 

preventieles mogen ontvangen van Roel Claassen over middelengebruik/verslaving. Roel is 

een preventiewerker/ervaringsdeskundige en heeft op een open en kwetsbare wijze deze les 

gegeven door zijn levensverhaal met de leerlingen en de coach te delen. Aan de hand van 

de les kwamen mooie vragen naar voren en soms was er ook herkenning bij leerlingen.  

 

Workshop “Framed” Conny Janssen Danst 

Deze week vertrokken de 1e klassen richting 

Katendrecht om in de studio van Conny Janssen 

Danst een dans- en videoworkshop te volgen. Bij 

binnenkomst kregen we een kort fragment van de 

voorstelling “Framed” te zien. Conny Janssen 

vertelde hoe ze aan het idee voor deze voorstelling 

is gekomen en ging met de leerlingen in 

gesprek over wat ze hadden gezien. 

Vervolgens gingen de leerlingen natuurlijk zelf 

aan de slag onder leiding van Digital 

Playground (video) en een dansdocent. Terwijl de ene helft van 

de klas bezig was om prachtige beelden van water, patronen, 

een bewegend touw en stadse taferelen op te nemen, stond de 

andere helft zich in het zweet te werken om tot een 

fantastische choreografie te komen. Beeld en dans werden 

vervolgens samengevoegd wat leidde tot hele mooie, 

spannende, verrassende en ontroerende resultaten. Genoten van de enorme creativiteit, 

inbreng, enthousiasme én betrokkenheid van onze leerlingen. - Leonie Bloem 

     

Workshop Podcast 

Afgelopen donderdag hebben leerlingen bij het Do-blok media en 

design een workshop Podcast gehad van dé radiomeneer, ook wel 

Bastiaan Meijer van PodBast. Leerlingen leerden podcast maken 

in 5 stappen: Idee bedenken, research doen en interview 

voorbereiden, hoe nodig je een gast uit, welke apparatuur heb je 

nodig en de laatste stap, het uitzenden! Door de onwijs leuke 

podcastvoorbeelden en verhalen uit de praktijk met échte  

BN-ers, hingen de leerlingen aan Bastiaan’s lippen. Een geweldig 

middag – Jojanneke Hagemeijer 

 
Inspiratie: Ken je kwaliteiten  

Tijdens LOB is er in klas 1C aandacht besteed aan 

zelfkennis en zelfinzicht, oftewel jezelf (beter) leren 

kennen. Zelfinzicht vormt de basis van persoonlijke 

ontwikkeling. En hoe is dit onderwerp behandeld? Met de 

enige echte - old school - scoubidou touwtjes! Op het bord 

waren 5 kwaliteiten gepresenteerd: zelfverzekerd, creatief, 

verantwoordelijkheid nemen, moedig en zelfbeheerst. 

Door hun eigen gedrag onder de loep te nemen, moesten 

de leerlingen twee kwaliteiten kiezen: één die zij het sterkt 

beheersen en één die zij het minst beheersen, maar waar 

zij naar toe willen werken. Positieve mindset staat hierin centraal. De kwaliteiten zijn 

gekoppeld aan een aantal gekleurde scoubidou touwtjes. Door middel van de touwtjes 

hebben wij een sleutelhanger gemaakt. Naast dat deze sleutelhanger als een positieve 

reminder dient, kan het de leerlingen ook scherp houden in wat er nog ontwikkeld kan of 

moet worden. Het is een pittige opdracht voor de leerlingen, maar het resultaat is prachtig 

en betekenisvol! -  Tugba Cölgecen 
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Stage vanuit pilot PPD - “Ieder kind verdient gelijke kansen” 

In oktober hebben Haylie en Annelie BBBS Rotterdam benaderd voor een 

stageplaats. Dit n.a.v. onze ontmoeting bij de Rotterdamse Uitdaging. 

Tijdens de kennismaking kwam al snel het idee op dat zij misschien wel 

iets kunnen doen voor het jubileumfeest. BBBS Rotterdam bestaat dit 

jaar 25 jaar en wij wilde graag een low budget activiteitendag 

organiseren voor al onze Bigs & Littles. Haylie en Annelie kregen de 

opdracht en hebben heel leuke activiteiten aangedragen voor dit 

jubileumfeest.  

Haylie en Annelie hebben zich enorm ingezet, buiten het bedenken van 

de activiteiten hebben zij ook geholpen bij het inrichten en versieren van 

de feestruimte. Op hun vrije dag hebben zij tevens Bigs & Littles 

begeleid bij het versieren van de cup cakes. Op zaterdag 12 november 

hebben zij, met veel enthousiasme en in hun vrije tijd, hun stage 

afgerond. Applaus voor deze meiden.  

 

Sterk Techniek Onderwijs – Ervaring als ouder 

Wat een cadeau om de groep van je eigen dochter op bezoek te 

krijgen om een les techniek te komen volgen. En dat lag niet alleen 

aan het feit dat mijn dochter langskwam, wat zitten onze kids in 

een fijne groep. Tof om te zien dat ook een praktisch vraagstuk 

wordt aangepakt of dat het de normaalste zaak van de wereld was. 

Nieuwe vaardigheden werden aangeboord en/of aangeleerd. 

Samenwerken, kritisch kijken, beoordelen, verbeteren, ieder op 

zijn motorisch niveau. Voor ons, als docenten van het Vak College 

Hillegersberg, was het een topdag. Hopelijk hebben alle toekomstige leerlingen dit ook zo 

ervaren. - Pim de Prez 

 

Haagbouw  

Met het oog op een eventuele keuze voor het profiel BWI mochten de 2e klassen 

woensdagochtend 23 november een bezoek brengen aan het Techniek College Rotterdam. 

Na een korte introductie waaruit bleek dat er ontzettend veel technische beroepen zijn, 

proefden de leerlingen onder leiding van Haagbouw aan verschillende technische disciplines. 

Zo werd er gemetseld, verf gespoten, een houten sleutel gezaagd en één van de meest 

favoriete onderdelen: hoe sla je een spijker met een hamer in een blok hout. 

Vooral: hoe sla je zo hard, snel en fanatiek mogelijk een spijker in een blok 

hout. De vonken vlogen er letterlijk vanaf. Het was een fijne, leuke en 

leerzame manier om de leerlingen warm te maken voor techniek. De tijd was 

volgens veel 

leerlingen veel 

tekort. Een goed 

teken. Dank je 

wel Haagbouw 

voor dit mooie 

aanbod! – 

Leonie Bloem 

 
 

 
Office 

Bij Do-blok Office was het weer tijd voor het uitdelen van de certificaten – 

dolblije gezichten bij de leerlingen uit klas 1D en klas 

2A. Vooral bij klas 1A leek het erop dat ze hun 

examen VMBO met een diploma hadden afgerond. – 

Rolf Kamperman  
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Personeel & leerlingen 

                                                                             

       

Nieuwe leerlingenraad! 

We hebben een nieuwe leerlingenraad die de leerlingen dit 

jaar zal vertegenwoordigen. 

De leerlingenraad bestaat uit:1e klas: Lente, Arjon en 

Noah, 2e klas: Rowy en Liam en 3e klas: Yannick en 

Dilana 

De sollicitatierondes hebben gemotiveerde leerlingen, 

goede gesprekken en ideeën opgeleverd. Zo stelde Lente 

voor om vertrouwens-leerlingen aan te stellen om mee te 

praten, want dat is anders dan een docent en wilde Noah 

aandacht voor de Pride. Het inschakelen van de 

leerlingenraad bij zoveel mogelijk activiteiten en het horen 

van hun mening is belangrijk voor het VCH. In verband met veel verschillende roosters 

zullen deze kanjers waar nodig tijdens de gewone lessen om hun inzet gevraagd worden. De 

leerlingen worden begeleid door mevrouw Van der Wel en mevrouw Kul. 

 

Ziektevervanging en wijzigingen 

Helaas is mevrouw Mollinga even uit de roulatie. Haar lessen worden overgenomen door 

meneer Arikan en mevrouw Emmanuel. Verder is er een wijziging binnen de vakgroep 

wiskunde. De heer De Bruin en mevrouw De Koning Inge wisselen hun lessen om. De heer 

De Bruin gaat wiskunde geven aan klas 2D en mevrouw De Koning aan 3B.  

De leerlingen uit de GL-klas 3A volgende de komend periodes geen beroepskeuzevakken,  

omdat zij het pilot-praktijkvak PPD volgen. Daarnaast wordt m.i.v. 8 januari 2023 het vak 

geschiedenis toegevoegd aan de lessentabel van deze klas. Hiermee kunnen deze leerlingen 

in aanmerking komen voor een officieel TL-diploma aan het eind van klas 4 én is het tevens 

mogelijk de overstap naar de havo te maken.  

Tot slot hebben we nog leuk babynieuwtje. Mevrouw De Graaf is moeder geworden van 

dochter Loa Joy op 8 december 2022. Moeder en dochter maken het goed.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Ariane Linnert 

Locatiedirecteur VCH 

 


