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De tweede nieuwsbrief van dit school jaar met heel wat zaken te melden.
Geen Vakschool maar… Vak College Hillegersberg
In de vorige nieuwsbrief vertelde ik u dat de nieuwe school die wij aan de
Argonautenweg gaan beginnen de vakschool Hillegersberg zou gaan
heten. Dat is echter veranderd, we hebben besloten dat de nieuwe school
Het Vak College Hillegersberg gaat heten. V.C.H. En we hebben ook een nieuw logo zoals u ziet.
Het Vak College Hillegersberg. Wat wordt dat voor een school.
Het team van de school, de staf en een speciaal daarvoor ingehuurd bureau, studio V&V hebben de laatste maanden
een onderzoek gedaan naar wat iedereen vindt van het huidige Noordrandcollege. Alle teamleden hebben een
individueel gesprek gehad, er zijn een flink aantal leerlingen geïnterviewd, een tiental ouders is ondervraagd en een
groot aantal basisscholen is aan de tand gevoeld.
Van alle dingen die deze groepen hebben gezegd is een uitgebreid overzicht gemaakt en van dit overzicht is er weer
een samenvatting gemaakt. Aan de hand van deze samenvatting hebben we een nieuw onderwijsconcept gemaakt
dat samen te vatten is in wat wij nu noemen ons nieuwe “DNA”.

DOEN want VMBO leerlingen zijn doeners en zijn niet zo theoretisch
aangelegd. VARIATIE want “verschil van spijs doet eten” steeds andere
dingen op een dag en in de week houden de motivatie op peil. OP MAAT want
geen leerling is gelijk en ieder heeft zijn eigen leerbehoefte en
begeleidingsbehoefte en BEWEGEN omdat is aangetoond dat leerlingen die
genoeg bewegen beter leren en meer maken.

Bij een nieuw concept past ook een nieuw
lessen aanbod.
Bij het VCH hebben de leerlingen meer
praktijk met een enorm keuze aanbod en
kunnen zij hun eigen onderwijs
aanpassen aan wat zij leuk en interessant
vinden.
Op korte termijn zullen we op school een
voorlichtingsavond plannen waar we u
allen voor zullen uitnodigen.
Vanaf 8 december zie ook:
www.vakcollegehillegersberg.nl
Het Vak College Hillegersberg en de
scholenmarkten.
Afgelopen week werden de eerste
scholenmarkten van dit schooljaar gehouden. De
eerste gelegenheid dus om de nieuwe school te
presenteren. De reacties van de kinderen maar
ook van de mensen van het basisonderwijs
waren veelbelovend.
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TERUGBLIK AFGELOPEN PERIODE
De afgelopen periode was voor iedereen op school een periode vol nieuwe dingen. Voor mij in het bijzonder omdat ik
nieuwe was in het team. Het onderzoek van V&V, de nieuwe plannen en wat daar allemaal aan vast hangt maakte
het voor iedereen een spannende tijd.
Maar ook een leuke en interessante tijd. Het is geweldig om te zien hoe een aantal docenten het nieuwe onderwijs
concept al heeft omarmt en op welke manier velen al bezig zijn hun huidige lessen aan te passen. Dit is tenslotte de
periode waarin wij ons klaar moeten maken voor de verhuizing.
Natuurlijk waren de meeste zaken op school nog zoals ze waren en ging er heel veel zoals het altijd gegaan is maar
er waren ook nieuwe ontwikkelingen.
Zo is er een leerlingenraad opgericht en deze heeft al een paar keer vergaderd. Op dit moment zijn ze druk bezig de
kerstvieringen voor te bereiden. Ze maken echter ook al plannen voor schoolfeesten en schoolreisjes. Een leuk
stelletje is het bij elkaar die leerlingenraad.
De organisatie van het onderwijs is hoofdzakelijk bij de twee coördinatoren komen te liggen. Marcel van Dijk en
Edwin Petersen. Naar verluid is er sprake van een aanzienlijk strakkere schoolleiding en daar zijn we blij mee.
De school raakt steeds leger! De lokalen en de gangen gaan er steeds wat strakker uitzien. De opruimaanval die het
personeel begin september had lijkt zich door te zetten!
Ook dit jaar doet de school weer mee met Challenge 010. Een flink aantal leerlingen traint wekelijks meerder keren
en speel om de paar weken een voetbaltoernooi. Fijn om te zien dat zoveel leerlingen sportief bezig kunnen en willen
zijn in hun vrije tijd.
VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN)






1 december, 20 december zijn studiemiddagen gepland. We draaien dan een 40 minutenrooster, de
leerlingen zijn dus eerder uit.
Maandag 5 december: het Sinterklaasfeest. De leerlingen vieren dit feest na het derde lesuur.
Dinsdag 6 en donderdag 8 december: Stoeltjesavonden, de gelegenheid om met de mentor van uw kind
door te spreken hoe het er voor staat.
Maandag 26 tot en met vrijdag 6 januari Kerstvakantie
26 januari zijn alle leerlingen van LMC vrij. De medewerkers hebben dan een LMC-brede studiedag.

ONDERWIJS
Telefoonregel ingevoerd.
 Het gebruik van de mobiele telefoon is vaak een probleem op school. Het is een zegen dat leerlingen
tegenwoordig altijd bereikbaar zijn en telefoons openen ook een hele wereld aan informatie die goed in de les
gebruikt kan worden maar…. Er zijn leerlingen die door hun aandacht voor hun telefoon belangrijke stukken van
de les missen, de muziek, de app etc. zijn voor hen te belangrijk. Daarom hebben we ingevoerd dat de telefoon
tijdens de les niet uit de zak of de tas mag komen. Zien we een leerling met een telefoon dan nemen wij deze
in. De telefoon kan dan aan het einde van de dag weer worden opgehaald.
Extra begeleiding voor de leerlingen
 Voor de leerlingen die dit nodig hebben bestaat er ook dit jaar de mogelijkheid een aantal keer per week extra
begeleiding te krijgen gedurende het 7e lesuur. Goed om te weten natuurlijk. Mocht het nodig zijn dan kunt u dit
tijdens één van de tafeltjesavonden met de mentor van uw kind bespreken.
ORGANISATIE

Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB)
 Het LOB in de klassen 1, 2 en 3 is inmiddels gestart. Het doel van LOB is de leerlingen handvatten te
bieden om goede en verantwoorde keuzes te kunnen maken met betrekking tot hun vakkenpakket,
vervolgopleiding en beroep. In klas 1 moeten de leerlingen al een kleine pakketkeuze maken. In klas
2 wordt er een verdere keuze gemaakt met betrekking tot het vakkenpakket, daarom is het van groot
belang dat u de voorlichtingsavond over het nieuwe VCH bezoekt. Daar wordt u alles verteld over de
mogelijkheid tot kiezen in het derde leerjaar.
PERSONEEL en leerlingen
Personeel
 Zoals alle betrokken ouders in een brief hebben kunnen lezen zullen de lessen van dhr. van Es in de
bovenbouw worden vervangen. Ik hoop zo snel mogelijk een vervanger aan u te kunnen voorstellen.
Met vriendelijke groet,
Kees de Haij
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