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Datum: 06-04-2020 

 

 
Juli 2020 

 

Beste ouders, verzorgers en relaties, 

Nieuwsbrief Juli 2020. De laatste van dit schooljaar. 

 

Proeflessen Techniek 
 

Leerlingen van klas 2BK zijn op 4 vrijdagochtenden gaan proefdraaien op het Life College voor hun 

profielkeuzedelen techniek. Leerlingen die hiervoor kiezen zullen dan vanaf klas 3 op 

vrijdagochtend daar techniekles volgen. 
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Examens 

In de laatste week hebben onze vierdejaars leerlingen hun mondelinge examens. Wij wensen onze 

finalisten heel veel succes natuurlijk en we hopen dat we veel leerlingen NIET meer gaan terugzien 

:-) omdat ze op een mbo verder aan hun toekomst mogen gaan werken. Enkele leerlingen zullen 

overigens nog een jaartje klas 4 gaan volgen bij ons en in dat geval zijn wij blij met de herhaling, 

daar is dan namelijk beslist een goede reden voor. Beter nog even zinnig bij ons dan ‘over de 

schutting’ vinden wij. 

 

Aanmeldingen en onze start met een AGL-klas 

Zo zeg, onze inzet werpt vruchten af; aan belangstelling voor onze leuke school bepaald geen 

gebrek. NIEUW is dat we een eerstejaars klas AGL kunnen gaan starten. AGL staat voor 

Arbeidsgerichte Leerweg. In ons samenwerkingsverband in de regio is een tekort aan leerroutes die 

gericht zijn op uitstroom naar de arbeidsmarkt in plaats van naar vervolgonderwijs. Tegelijkertijd 

starten reguliere scholen steeds vaker met plusklassen (en aanverwanten) en zien wij op onze 

school daardoor minder vraag naar diplomagericht onderwijs. Meester Ferdi gaat deze klas 

opstarten en wij zijn heel benieuwd en wensen deze introductie een mooie start toe. Teneinde 

goed voorbereid te kunnen beginnen start meester Ferdi al op 1 juli op het Ilex met zijn nieuwe 

baan. 

 

Boeken inleveren (en boeken bestellen) en vakantie 

Het schema van boeken inleveren op maandag 13 juli is bij leerlingen (en u) bekend. Na het boeken 

inleveren start voor de leerlingen in praktische zin hun vakantie want vanwege de maatregelen 

hebben we geen vervangend buitenprogramma dit jaar (zoals sportdag, uitje) in de laatste week. 

Op vrijdag 17 juli zijn de laatste examens en dan heeft echt iedereen vakantie. Leerlingen klas 4 

leveren hun boeken per post in en ook daarover heeft u in dat geval bericht gehad.  

Over het bestellen van boeken krijgt u bericht, dit bestellen moet u zoals gewoonlijk in de vakantie 

doen bij Van Dijk. 
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Oh neee!, langer naar school.. 

Wij willen graag voldoende tijd voor bijscholing en voorbereiding. Dat kan alleen als we die tijd ook 

echt vrijmaken. Om studiedagen mogelijk te maken, moeten we ergens dit aan leerlingen 

compenseren. Daarom gaan we vanaf het nieuwe schooljaar de lesdagen verlengen naar 14:30 uur. 

Let er even op dat u dit tijdig meldt bij het georganiseerd vervoer als uw kind met taxivervoer reist. 

De data van de studiedagen liggen al vast en staan op de site van school. 

 

Buiten vergaderen #corona 

 

Ouderavond (en meer) 

We gaan er van uit dat we steeds verder teruggaan naar ‘normaal’. In situaties waarin dat nog niet 

helemaal kan zal wel al steeds meer mogelijk zijn. Zoals met elkaar bijeenkomen. De jaarlijkse 

ouderavond bijvoorbeeld staat alweer gepland en wel op donderdag 12 november, van 19:00 uur tot 

20:30 uur. 

Ook andere bijeenkomsten en voorlichting en inspraak komt weer op de agenda. In volgende 

nieuwsbrieven en op de site worden deze bijeenkomsten aangekondigd en u wordt tijdig 

uitgenodigd. 

 

Start 

Maandag 31 augustus starten we weer op. Laten we hopen op een zomervakantie die ieder ook zal 

kunnen ervaren als een echte vakantie! 

 

 

Fijne zomer en dank voor uw aandacht, 

Margareth Dalmeijer 

Schooldirecteur Ilex College 


