
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 
Het schooljaar 2019-2020 is een aantal weken geleden begonnen en de herfstvakantie kondigt zich al 
weer aan. De temperaturen buiten zijn nog best aangenaam, maar de dagen korten al weer in.  
Een teken dat het herfst in het land is.  
 
Met de nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen wat er allemaal leeft in onze school. Vaak weet u 
via de mentor wel wat er in de klas van uw zoon/dochter gebeurt, maar wij willen u  de vele andere 
activiteiten niet onthouden! 
 
Een paar keer per jaar, meestal rond aanvang van een vakantie, kunt u een nieuwsbrief verwachten. 
De laatste nieuwtjes vindt u hierin en ook wordt u geinformeerd over wat de komende periode aan bod 
komt op het Ilex College.  
 
Namens het team Yulius Ilex College wensen wij u en uw kind een fijne herfstvakantie. 
Maandag 28 oktober is een Yulius studiedag en is uw zoon/dochter lesvrij.  
Wij zien hem/haar graag dinsdag 29 oktober weer op school. 
  
Met vriendelijke groet, 
Margareth Dalmeijer 
Schooldirecteur Ilex College 

     
Yulius heeft een nieuwe website!  
Onze website www.yulius.nl is vernieuwd! 
De website is in een compleet frisse en moderne jas gestoken.  
Met de nieuwe website willen wij iedereen snel wegwijs maken  
en een antwoord bieden op praktische vragen.  
We horen graag wat u ervan vindt.   

  

NIEUWSBRIEF ILEX COLLEGE, 17-10-2019 

 

http://www.yulius.nl/


DE GOUDEN REGELS VAN HET ILEX 
 

Wij gaan geweldloos met elkaar om. 

Wij houden ons aan de kledingvoorschriften binnen de school. 

Wij zijn op tijd in de klas. 

Wij houden onze omgeving schoon. 

Wij zorgen dat iedereen zich welkom voelt. 

 

Binnen Yulius werken wij met PBS (Positive Behaviour Support). PBS is gericht op het creëren van een 
omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Gedurende de maand oktober 
leggen wij als school de focus op de eerste gouden regel; ‘Wij gaan geweldloos met elkaar om’. 
Wat betekent dit binnen de klas  en wat houdt dit precies in? Bijvoorbeeld: wij blijven van elkaar af, 
wij praten respectvol met en over elkaar, wij lossen ruzie op door in gesprek te gaan met elkaar. Ook 
is er met de leerlingen een doel afgesproken en kan er een beloning worden verkregen wanneer het 
doel wordt bereikt. Op deze wijze trachten mentoren, maar ook andere medewerkers de leerlingen te 
stimuleren en motiveren zodat zij zich verantwoordelijk voelen om het doel te behalen. 
Elke maand staat er één van de gouden regels centraal!  

Welkom op het Ilex College! 
In de centrale hal hangt aan de muur 
in de trapopgang naar boven onze 
gouden regels. Een van deze regels is 
dat wij een ieder welkom willen laten 
voelen op het Ilex College.  
Dit doen wij onder andere door de 
inrichting van het gebouw gezelliger te 
maken. Zo zijn prachtige creaties 
gemaakt door onze leerlingen welke 
zijn opgehangen verspreid in het 
gebouw. Ook zijn op diverse plekken 
planten neergezet.  
Na de herfstvakantie zullen de vloeren 
er ook weer fris uit zien, want deze 
worden dan in de was gezet.  

 

U komt toch ook? 

OUDERAVOND 
Wanneer: donderdag 28 november 

Tijd: van 19:00-20:30 uur 
Mediawijsheid   

 Social media in het algemeen, waar maken pubers veel gebruik van? 

 Wat is gebruikelijk als ouder om te bespreken met uw zoon of dochter? 

 Wat is “normaal” qua gebruik van smartphone door een puber? 
 

Wilt u deelnemen aan deze avond, dan ontvangen wij graag uw reactie 
vóór 21 november a.s. per mail aan d.keupers@yulius.nl o.v.v. ouderavond. 



Techniek 

Vorig schooljaar is er bij wijze van een experiment 
een techniek-programma gevolgd op het Lentiz Life 
College. Het lesprogramma wordt dit schooljaar 
gecontinueerd. Een aantal leerlingen uit klas 3 
volgen op vrijdagochtend lessen techniek op het 
Lentiz Life College.  

Hier leren de leerlingen solderen, lassen en worden 
andere metaalbewerking geoefend. In de eerste 
weken van dit schooljaar zijn er al een plaatbakje en 
een vlaggenstokhouder gemaakt. 

  

   

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

De Stichting Stadstuinieren 
Voedselbank Schiedam, 
afgekort tot SSVS heeft een 
aantal stukken grond in de 
gemeente Schiedam. 
Aan het Dr. Wibautplein 
verbouwen de leerlingen van 
de groenfabriek samen met 
vrijwilligers groente en fruit. 
.voor de Voedselbank.  
 

 

Nieuws uit de organisatie: 
Na een zorgvuldig en intensief wervingstraject werd in september bekend gemaakt wie de nieuwe 
directie Onderwijs gaan vormen. 
 
Directeur Organisatie en Kwaliteit  Directeur Innovatie en Expertise 
Marieke de Kreek    Dominique de Vet 

 
 

 
OUDERBIJDRAGE 
U ontvangt één keer per jaar een brief over de ouderbijdrage. Het geld wordt besteed aan zaken die 
niet door de overheid worden vergoed, zoals een sinterklaas- of kerstviering of een schoolreisje.  
Voor het schooljaar 2019/2020 is de ouderbijdrage € 47,50.  
U kunt deze informatie ook lezen in de schoolgids van het Ilex College te vinden op de website van 
Yulius. 

Over 50 jaar? 

Leerlingen uit verschillende klassen 
(klas 1 & 4) of als klas (2) zijn  naar de 
Discover Challenge geweest als  
excursie. Een plek om jongeren kennis 
te laten maken met de wondere 
wereld van wetenschap en 
technologie.  Het thema was:  
“Hoe zie jij de wereld over 50 jaar?”. 
Eerlijk gezegd kwam dat thema niet 
helemaal naar boven, maar dat mocht 
de pret niet drukken, want iedereen 
heeft zich vermaakt. Nou ja, 
iedereen… Er waren zeker ook 
leerlingen die achteraf aangaven zich 
echt te hebben verveeld maar het is 
ook wel heel stoer om dat te zeggen. 
Net zoiets als heel “lauw’ kijken en 
een chille pose in de meest 
misselijkmakende spektakelattractie 
van de Efteling. “Hoe was het???”  
“Bóring…” 



Naschoolse activiteiten 
Lentiz Life College 

 
Op 7 oktober jl. was er een  
informatiemiddag op het Lentiz Life College.  
Er werd informatie gegeven over de 
activiteiten waaraan deelgenomen kan 
worden door uw zoon/dochter. 
 
Op het LIFE College werken 
jongerenwerkers van DOCK en het 
personeel van LIFE College gezamenlijk aan 
het vergroten van de talenten en (basis-
sociale) vaardigheden van onze leerlingen.  
   
Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen 
kunnen ontdekken wat hun kernkwaliteiten 
zijn, waar ze goed in zijn en wat zij leuk 
vinden.  
Hiervoor zorgen zij dat in de lessen en na 
schooltijd, verschillende workshops/ 
activiteiten worden aangeboden. 
 

 
 
 
De YETS-jongerencoaches is een nieuwe 
stijl jongerenwerk die preventief wordt 
ingezet door direct in het onderwijs te 
gaan zitten en jongeren te gaan 
ondersteunen die al kleine zorgsignalen 
laten zien. In plaats van afwachten gaan 
de jongerencoaches zich als een buddy 
en rolmodel aan deze jongeren 
verbinden. Vanuit de YETS-benadering 
zullen ze hen ondersteunen en indien 
nodig begeleiden naar een positieve 
vrijetijdsbesteding zoals een 
sportvereniging of zelfs instroming bij 
een YETS-programma. 
De jongerencoaches Crystal en Clifton 
zijn elke woensdag van 11:00-13:30 uur 
bij ons op school. 
Wilt u meer weten over de Yets 
Foundation, kijk dan eens op hun 
website www.yetsfoundation.nl 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

Scary night met Halloween. Very scary…

Onze leerlingen van leerjaar 1 en 2 zijn uitgenodigd op de Halloween-party van 

het Life College. Wij hopen dat veel  leerlingen zich zullen aanmelden want dat is 

voor menig teamlid een mooie reden om zich spontaan op te werpen als 

“vrijwilliger en begeleider party” en zich ook uit te dossen als eng monster. Nou 

ja, veel leerlingen vinden de juffen en meesters ook zo al wel monsters, zonder 

enge Halloween-aankleding.   

Landelijke staking woensdag 6 november 2019 
basis- en voortgezet onderwijs 
We willen er natuurlijk geen gewoonte van maken, van staken. 
De onderhandelende onderwijsbonden hebben echter vastgesteld 
geen andere mogelijkheden meer beschikbaar te hebben om de 
wensen van medewerkers kracht bij te zetten. Op 6 november, 
wanneer de onderwijsbegroting wordt behandeld in de Tweede 
Kamer, is het de laatste kans om extra geld voor het onderwijs 
los te krijgen. Het moet nu eenmaal echt anders: de taakbelasting 
groeit, de zorgzwaarte neemt toe en het aantal beschikbare 
gekwalificeerde medewerkers droogt op. Laten we hopen dat 
woensdag 6 november een dag zal blijken die er toe heeft gedaan; 
met een positief resultaat. 
 

Vertrek mentor klas 2A 
Juf Marjolijn gaat per 1 november op een andere school aan de slag, op het Albeda. Voor juf 
Marjolijn is dit een stap in de richting naar weer een coördinerende functie in het onderwijs, een 
rol waar juf Marjolijn tijdelijk afstand van had genomen vanwege de warme behoefte aan veel 
tijdsbesteding met haar opgroeiende dochtertje. Wat je noemt een heel mooi voorbeeld van 
loopbaanplanning vinden wij. Vanzelfsprekend wensen wij juf Marjolijn alle goeds bij al haar 
bezigheden.  

file://///sfil001.basis.lan/data$/Divisies/Onderwijs/Locatie ILEX/2019-2020/5. Primair Proces/CvB/Schoolcoach/Yets/1945-yets-jongerencoach-v3.mp4

