
 
 

 
 
Nieuwsbrief Ilex College 

 
 
Beste ouders, verzorgers en relaties, 
 
U bent begonnen aan het lezen van onze Nieuwsbrief April 2020. Op het moment dat wij 
deze nieuwsbrief samenstellen is het begin april. We hebben goed moeten nadenken over 
onderwerpen in deze editie die NIET over het coronavirus zouden gaan en over onze 
schoolsluiting. Dat viel nog niet mee eigenlijk want telkens wordt op enigerlei wijze onze 
aandacht toegetrokken naar ‘de crisis’. Maar ja, het vullen van deze nieuwsbrief met crisis 
nieuws zou ietwat niet-zo-zinnig zijn want over dat onderwerp wordt u al uitvoerig 
geïnformeerd. 
Daarom: ‘Ons gewone nieuws’ en leuke foto’s van activiteiten gedurende de laatste periode. 
 
Gewoon Nieuws. 
 
Mensen gaan, mensen komen. Zo gaat dat. 
 
Juf Tamara en onze onderwijsassistente Nicka gaan onze school verlaten maar meester 
Ferdi komt ons juist versterken. 
Juf Tamara houdt van jeugd EN van dieren en dat gaat zij nu combineren in een nieuwe job 
waarin ze kinderen, jeugd en ouderen gaat ondersteunen in het weer op de rit krijgen van 
hun leven. Rode draad in dat proces is de inzet van dieren in de trajecten. Dat gaat ver en 
dat is precies wat juf Tamara ook voor ogen heeft. Zwemmen met elkaar en de paarden 
gaan dan gewoon mee de plomp in. Voor juf Tamara is het een droom die uitkomt. 
Onderwijsassistente Nicka maakt ook een grote stap. Zij heeft een heuse boerderij gekocht 
en daar komen maar liefst 13 paardenstallen te staan. Voor een deel manegepaarden van 
eigenaren maar zelf heeft juf Nicka ook een paar paarden en die paarden zet juf Nicka in bij 
reïntegratietrajecten van mensen, bijvoorbeeld mensen die zich uit een burn-out proberen te 
worstelen. Een prachtige stap want juf Nicka doet dit nu ook al wel in het klein, maar straks 
dus volledig. 
 
En de slang van juf Tamara achter in haar lokaal? Die verhuist mee :-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Meester Ferdi komt ons juist versterken en daar zijn we heel gelukkig mee. Oud genoeg 
voor veel volwassenheid en jong genoeg om onze jeugd voor te kunnen gaan.  
U wordt door mentoren en door mw Dalmeijer daar ook per klas verder over geïnformeerd. 
 
Stagiaire Elena Wiemer 
Beste ouders en leerlingen, ik ben Elena Wiemer, 3e-jaars student aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Ik zal tot begin juli voor vier dagen per week als stagiaire werkzaam 
zijn bij mw Cheriva Wesenhagen op het Ilex College. Ik kijk erg uit naar mijn stageperiode en 
hoop op een goede en leuke samenwerking. 
 
 
Aanmeldingen lopen op 
 
We hebben op dit moment al 17 aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar. Zeventien. Dat 
zijn al twee klassen. En het is pas begin april. We mogen ons verheugen in een mooie 
belangstelling. We vragen aan belangstellenden altijd hoe mensen bij onze school zijn 
uitgekomen. Behalve de standaard ‘Er is niks anders, we hebben geen keus’ komt er nu ook 
feedback van geïnteresseerde ouders in de sfeer van ‘Wij horen goede verhalen over het 
Ilex’. Kijk, dan glimmen we best wel even want daar werkt het hele team elke dag hard aan. 
 
Leuk uitje naar SeaLife Scheveningen, Museon en Omniversum 
 

Anders dan voorgaande jaren zijn we al in maart met schooluitje geweest. Bij wijze van 
experiment zou je kunnen zeggen. Gezamenlijk hebben we een film bekeken in het 
Omniversum waarna de onderbouw met de bus richting SeaLife doorging en de bovenbouw 
100 meter verderop het Museon ging bezoeken. In het Museon werd een expositie bekeken 
en ‘gedaan’ over sustainability en hoe jij als individu daarin je eigen keuzes maakt, kunt 
maken. 
 
 
  



 
 
Verschillende gastlessen 
 
Schiedams Lef 
Leerlingen hebben verschillende gastlessen kunnen volgen. Zo was Schiedams Lef bereid 
om in onze klassen met leerlingen te komen sparren over diversiteit. Vorig schooljaar waren 
zij ook al bij ons te gast, toen als primeur. De mensen van Schiedams Lef bleken behalve 
over voldoende Lef ook over deskundigheid te beschikken dus wij keken uit naar hun 
optreden ditmaal; ook nu weer succesvol. 
 
AED en reanimatie 
Een medewerkster van het Rode Kruis is leerlingen komen instrueren over het reanimeren 
van mensen en het geven van mond-op-mond beademing. Het is begrijpelijk dat het geven 
van mond-op-mond beademing altijd voor enige hilariteit zorgt, ook al is diegene een pop, 
geen-man en ook geen-vrouw en zonder armen en benen. Niet iedere leerling haalt dus ook 

de uitvoeringsfase :-) 
 
De AED mag op bijzondere interesse rekenen. 
Op school hebben wij ook een AED maar ja wat 
heb je daar aan als er niemand is die weert hou je 
dit apparaat moet bedienen? Leerzaam dus. 
 
Een veteraan verhaald 
Ook dit schooljaar heeft een ‘Veteraan’ aan 
enkele klassen uitleg gegeven over zijn 
bezigheden als militair en hoe het is om op 
missies te worden uitgezonden. Echt inspirerend 

en ja, op onderdelen ook wel confronterend. Onze meester Chris is ook veteraan, meester 
Chris heeft in Libanon gediend. Je kunt iemand wel uit het leger halen, maar het leger niet 
uit iemand. Meester Chris zit ook nooit om verhalen en anekdotes verlegen.  
 
Yets en Techniek 
 
Yets heeft de opzet van hun programma gewijzigd en daardoor merken wij IN school, of 
TIJDENS school eigenlijk niet direct zo veel meer van hun inzet bij trajecten met leerlingen. 
Yets is een eigen organisatie met haar eigen mogelijkheden en haar eigen doelen en aan 
het einde van het schooljaar zullen we daarom goed evalueren hoe en op welke wijze wij de 
samenwerking graag gestand willen zien. Als het goed is voor onze leerlingen zullen wij 
zeker willen continueren, dat is onze inzet. 
De techniekklas die wij bij het Life College konden ‘in plaatsen’ levert behalve succes ook 
momenten op van vraagtekens en een enkele keer ook de nodige hoofdbrekens. Ook hier 
zal evaluatie uitwijzen hoe we op koers kunnen blijven met ons doel met deze mogelijkheid.  
Dat heb je nu eenmaal met experimenten, dat hoort er bij. We willen onze leerlingen graag 
inspirerend en vernieuwend onderwijs bieden, leer-ervaringen die ertoe doen. 
 
 
  



 
 
De politie is je beste vriend 
 
Wij kunnen niet anders dan vaststellen dat wij met onze wijkagent een zeer professionele en 
zinnige relatie hebben kunnen opbouwen. En daar zijn wij buitengewoon gelukkig mee. Er is 
soms wel eens wat loos, daar hoeven we geen geheim van te maken. Keer op keer blijkt dat 
snel kunnen schakelen dan goed is; voor alle betrokkenen.  
 
Wapens 
Het zal u niet ontgaan zijn dat het onderwerp ‘jeugd en wapens’ veel in het nieuws is 
geweest, het aantal jeugdigen dat zich wapent schijnt verontrustend snel te groeien. Ook op 
onze school besteden wij daar aandacht aan en zijn onze verwachtingen glashelder: Geen 
enkel attribuut is toegestaan dat ook zelfs maar een béétje lijkt op een wapen. We hebben 
het ook daarover met leerlingen, we willen gewoon een veilige school zijn. Kom je naar ons 
dan ben je veilig. Punt uit. 
 

 
ProDemos 
Voor onze twee vierde-klassen verzorgde 
voorlichtingsorganisatie ProDemos een 
gastles. Spektakel!, want na uitleg 
mochten de leerlingen een ‘zitting’ 
naspelen. De verwijten vlogen over en 
weer natuurlijk en de advocaten wisten 
ook wel raad met een vurig betoog. Al 
met al: SCHULDIG!, of toch niet? 
 

 
Daling van incidenten 
We maken onze kernwaarden Veiligheid, Plezier en Verantwoordelijkheid zo concreet 
mogelijk. En dat werpt vruchten af. We houden het klein en begrijpelijk en toepasbaar. 
Voorbeeld: In onze school heeft iedereen een naam. Niemand heet Bolle, Lange, Zwarte, 
Mattie, Dombo of Pikkie. In onze school heet je gewoon zoals je ouders je hebben genoemd, 
met je voornaam. Priscilla, Maarten, Jacob, Vick of Juan. Een ander voorbeeld: Als je besluit 
‘s ochtends onze school binnen te stappen dan doe je dat als leerling. Wil je je niet als 
leerling op stellen, dan gaan we het daar met degene over hebben. Bij de jongere in onze 
school past immers maar één rol; de rol van leerling.  
Zo doen wij dat, dat schept duidelijkheid. 
 
  



 
 
Licht aan, wel zo veilig. 
 

 
Meester Michel heeft met een aantal leerlingen rondom school mee gedaan met de 
campagne: ‘Licht aan, wel zo veilig’. Een leuke actie, en ook heel zinnig want het scheelt 
echt enorm. Extra leuk is het natuurlijk dat je met een mal en wat spuitbussen een paar uur 
lekker buiten aan de gang kunt.  
 
Tenslotte: ‘De lente wist van niets’ 
 
Bent u ergens al het gedicht tegengekomen getiteld: ‘De lente wist van niets’? 
Googel eens. 
 
Dag en dank voor uw aandacht, 
 
Margareth Dalmeijer 
schooldirecteur Ilex College. 
 

 
 


