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Nieuwsbrief oktober 2020 

 

Beste ouders, verzorgers en relaties, 

Tussen een prachtige nazomer en wellicht barre herfst 

 

 Zit u goed, leesbril op, kopje thee er bij. We hebben veel nieuwtjes en wetenswaardigheden. 

 

Lief en leed 

Juffrouw Sascha moest van haar arts met vervroegd zwangerschapsverlof en het is maar goed ook 

dat haar arts dit juf Sascha gebood. Juf Sascha is een heel betrokken juf namelijk en die stopt 

eenvoudigweg niet zelf. Beter dus. Wij hopen natuurlijk dat de resterende weken en bevalling gaan 

verlopen zoals juf Sascha wenst. 

Het vervroegde vertrek leverde even wat hoofdpijn op in de dagelijkse bezetting maar met wat 

gepuzzel zijn alle dagen weer met deskundige meesters en juffen her-bezet. 

 
Ouderklankbordgroep 

Vier moeders hebben zich opgegeven als lid van de ouderklankbordgroep 2020-2021: Simone en 

Myriam S-klas, Monique 3A, Suzanne 1B. Oproepje aan vaders/mannelijke verzorgers: meld u ook 

aan, moeders mogen natuurlijk ook want we hebben nog ruimte voor twee meedenkers in de OKG. 

Wilt u contact omdat u vragen heeft, een idee wilt delen dan kan dit rechtstreeks:  

okg.ilex@gmail.com 

 
Technieklessen op het Life College 
Direct vanaf de start van het schooljaar is ook de vrijdagse techniekles op het Life college weer 

gestart. Goed bericht: onze deelnemende leerlingen hebben nog al hun vingers, er wordt gewerkt 

aan mooie werkstukken en de feedback die wij terugkrijgen is ook positief.  

 
Stage van leerlingen 
Opvallend veel leerlingen zijn al aan hun stage begonnen. Bij steeds meer leerlingen -ook in de 

onderbouw- groeit het besef dat een beroepsoriënterende stage een heel logisch onderdeel is van 

leerjaar 3 en 4. Je gaat immers na het Ilex college meestal naar het MBO, wat móet je op het MBO 

als je eigenlijk helemaal geen interesse hebt in een beroepsopleiding? 
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Studie en ontwikkeling van medewerkers 
Dit schooljaar wordt het team op zeer regelmatige kalender bijgeschoold. Zo leren wij bijvoorbeeld 

de methodiek en benaderingswijze PBS (positive behavior support) steeds beter in de praktijk te 

brengen: fijn voor medewerkers, beter voor de leerlingen. Op onze site staan alle studiedagen en 

overige bijzondere dagen al genoteerd dus als u vooruit wilt plannen in uw gezinsagenda dan kunt u 

terecht op pagina: https://www.yulius.nl/locatie/ilex-college/vakanties-vrije-dagen/ 

 

Rilex week / Schiedams Lef 
Pesten op onze school? Vast wel, dat zal vast gebeuren. Besteden we echt aandacht aan pesten, 

pakken we het op, nemen we het serieus? Ja, zeker! Één van onze graag geziene herhaal gasten is 

het tweehoofdige team van Schiedams Lef https://www.schiedamslef.nl/voortgezet-onderwijs/ 

Ook in september zijn in alle klassen weer gastlessen verzorgd met als thema pesten en respect. 

Wat Schiedams Lef extra goed maakt is de wijze waarop zij er in slagen een les in telkens andere 

context aan te bieden. Is het een eerste klas of een derde klas, dat scheelt. Is het een volle klas of 

is een aantal leerlingen afwezig: dat maakt uit. Heerst er rust op het moment dat de gastles gaat 

beginnen of is er sprake van ‘enige chaos’; dat maakt verschil.  

 
OPP, SOM en andere mogelijke monitoren van voortgang 
U bent inmiddels op OPP-gesprek geweest en dat de route die uw kind/pupil binnen school 

bewandelt een heldere blijkt en dat u samen met de mentor een beeld hebt van zowel welbevinden 

als eventueel onbehagen. 

SomToday wordt steeds meer de rode draad waarlangs leerlingen EN teamleden het primair proces 

organiseren. Dat kan ook; want SomToday werkt tegenwoordig eigenlijk best stabiel -dat is wel eens 

anders geweest-. Cijfers, het rooster, leermiddelen: het zit er allemaal ‘in’. En wat héél prettig is: 

thuis doet Biologie het óók, en Engels, en… Helaas voor leerlingen in het weekeinde want ‘Mijn boek 

ligt nog op school’ wordt steeds minder een argument om niks te kunnen doen :-) 

 
Life College: meedoen mag #aanrader 
Het Life-college verzorgt voor haar leerlingen een scala aan buitenschoolse activiteiten. Sport, spel, 

studie, drama, voor elk wat wils om zo maar te formuleren. Onze leerlingen mogen meedoen aan 

dit programma na schooltijd. Meedoen is voor u en voor leerlingen kosteloos. Leerlingen die 

interesse hebben kunnen dit aangeven bij hun mentor. Meedoen aan een onderdeel is ook een 

elegante manier van in contact komen met leeftijdsgenoten van een andere school. 

 
Corona 
De prachtige nazomer wordt ingewisseld voor een mogelijk barre herfst. De ‘tweede golf’ zoals die 

wordt genoemd zal -áls die er komt- vast op enigerlei wijze onze schoolprocessen gaan 

dwarsbomen. We kunnen er geen voorschot op nemen. We wassen handen, proberen afstand te 

houden, ventileren en bij een snotneus blijf je thuis. Dat zal corona niet buiten de deur gaan 

houden uiteindelijk zo is de verwachting maar we hopen wel dat wij met het in acht nemen van 

richtlijnen de (her)intrede van corona gerelateerde problematiek uitstellen en kunnen 

minimaliseren. Dat zou mooi zijn. 

 

Hartelijke groet en bedankt voor uw aandacht, 

 

Margareth Sap-Dalmeijer 

Locatiedirecteur Iles college 
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