
1

Datum: 06-04-2020

December 2021

Niet alles lukt ons. Maar steeds meer lukt al wel

Beste opvoeders en relaties,

Teamsamenstelling

Wij mogen ons verheugen op een mooie belangstelling bij schoolverlaters groep 8 en hun

ouders en goed bezette stoeltjes vragen natuurlijk om een goed bezet team. Gelukkig

hebben wij over aanwas van enthousiaste en gekwalificeerde medewerkers ook zeker geen

klagen; het lukt ons heel goed om formatieruimte te bezetten.

Zo verwelkomen wij:

● Docent Zorg & Welzijn Mw Janneke Romein

● Intern Begeleidster mw. Vivian Keulens

● Onderwijs medewerker dhr. Tim van Rijn

● Schoolcoach mw. Anne Floor Bregman

● Docent gym dhr. Mike Bos

● Juf mw Linda Bouwens van Zorg & Welzijn gaat aan de slag op een praktijkschool in

Rotterdam Zuid en zij blijft daarmee gelukkig voor het onderwijs behouden. Een

hands-on doelgroep die haar goed ligt EN haar woon- werkverkeer wordt veel

korter. Veel succes!

Gastlessen

Bureau HALT heeft een les verzorgd over online fraude en cybercriminaliteit. Heel zinnige

informatie maar van Bureau HALT hebben veel leerlingen andere verwachtingen; papier

prikken als straf na het afsteken van vuurwerk past meer bij de beleving. Dat heb je ook

wel eens natuurlijk; dat je vaststelt: niet echt voor herhaling vatbaar.

De gastlessen “Vergroot je veerkracht en zelfvertrouwen” in klas 1AGL, 2B en S-klas is

eigenlijk meer een heel programma dat nu al een tijdje draait. De lessen worden goed

ontvangen want ze zijn inhoudelijk interessant EN de dame die de serie verzorgt wordt

door veel leerlingen als slim, prettig en knáp ervaren.

Dhr. Van Nijnatten had een relatie van hem uitgenodigd voor een voorlichting over het

werk en werken bij Irado (afvalbedrijf).



EPJO staat voor Educatief programma jongeren. In enkele klassen heeft een

ex-gedetineerde samen met de wijkagent een les gegeven. Het hoofddoel van de les was

vanzelfsprekend voorlichting; over goede keuzes maken, jezelf herpakken, je leven

organiseren.

Kerstbingo team

Collega mw. Den Dulk verzorgt traditiegetrouw de kerstbingo voor ons team op de laatste

dag voor de kerstvakantie. Zij weet telkens weer voor een bescheiden budget een

aanhanger vol met prijzen op te duikelen. Het is bijna onmogelijk NIET een prijsje te

winnen, eigenlijk. Omdat er toch hebberige collega’s zijn, is het risico op vals spelen altijd

groot. Collega’s die wel eens op praktijken zijn betrapt die niet bij de kerstgedachte

passen krijgen dit jaar loten met daarop nummers als 103, 55,5 en 67%. Dát zal ze leren.

Uitjes en andere te verbijzonderen klassen-events

We proberen een school te zijn waarin veel ruimte wordt vrijgemaakt voor ontwikkeling op

het persoonlijke vlak en/of praktijkgericht leren.

Klas 4A heeft half december van een chique 4 gangen

‘Etiquette lunch’ mogen genieten in het restaurant van de

hotelschool van Zadkine. Spannend was het ook want: véél

bestek, Parelhoen, truffel en gedurende de lunch telkens

uitleg van een echte meester Gastheerschap. Placeren (van

eerst de dames aan tafel en stoel geleiden), debrasseren

(afruimen na een gang).

Hilarische taferelen bij een aantal praktijklessen ‘Raketten lanceren’.

Met fietspompen, een constructie en plastic flessen knalden leerlingen

op het schoolplein de flessen de lucht in. Hoog! Leuk is dat deze lessen

samen werden uitgevoerd met/door de combi van de klassen 1b en 2a.

Loop je zomaar een keer CKV binnen, staan daar leerlingen

elk achter een schildersezel als ware Van Goghs

geconcentreerd een stilleven te schilderen. Dat ziet er zó

leuk uit! Ook leuk is dat collega mw. Zurowska geen kans

onbenut laat om mooie apparatuur te verzamelen:

lasercutter, stickermachine; ‘het knippen & plakken ver

voorbij!’

Samen activiteiten ondernemen wordt steeds meer gemeengoed in onze school, leerlingen

vinden dit ook steeds normaler.
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Alle klassen hebben deelgenomen aan een super leuk

E-Sports event. In sporthal Willem-Alexander werd

onder enthousiaste leiding van de organisatie een

aantal sport- en spelactiviteiten aangeboden die te

maken hebben met E-sports. Zoals real-life Fortnite,

een VR-experience, game-center en een spel met een

interactieve projectiemuur.

Na de overwinning van Max Verstappen zal een aantal leerlingen ongetwijfeld ook weer

Formula-1 in de PS4 downloaden want E-sporters kunnen tegenwoordig goed betaalde

professionals worden.

Imponerende kunst hebben leerlingen bewonderd bij een pop-up expositie van het

Stedelijk museum Schiedam. In de diverse gebouwen en op het terrein van De Glasfabriek

in Schiedam heeft een groot aantal mondiaal samengestelde kunstenaars met roots in de

straat-graffiti fantastisch werk gemaakt. Als finale mochten leerlingen net als alle andere

bezoekers zelf ook meewerken aan de totstandkoming van een groot kunstwerk.

Kluis, jas en tas controle op school

Safety first. Periodiek organiseren wij in overleg en in

samenwerking met de wijkagent een controle-actie. Eigenlijk

wordt er nooit iets noemenswaardigs gevonden, althans niet in

de betekenis van wapens. Meer: “Foei!”. Een handjevol rotjes

of een half pakje ‘lange vloeitjes’; in die sfeer. Daar zijn wij

blij mee, veiligheid is immers één van onze 3 kernwaarden.

Leerlingen werken eigenlijk altijd prima mee.



NPO gelden: uitbreiding laptops en formatie klassenassistenten

We hebben nu voor elke klas 12 laptops. Het komt er dus op neer dat wij nu voor elke

leerling op elk moment een chromebook ter beschikking hebben.

De verdubbeling van laptops kost aardig wat natuurlijk, wij konden deze aanschaf plegen

dankzij een bijdrage uit ‘NPO gelden’ waar directeur mw. Dalmeijer succesvol aanspraak

op heeft gemaakt. NPO-gelden (Nationaal Plan Onderwijs) is een vorm van extra financiële

investering in het onderwijs waar scholen met een gedegen motivatie als onderlegger

aanspraak op kunnen maken. Ook een deel van onze bezetting uit de functiegroep

klassenassistent kunnen wij dankzij deze NPO-gelden in de begroting opnemen.

Samenstelling automaat

Het assortiment in de snoepautomaat is aangepast en er is nu meer keuze mogelijk onder

noemer gezonder & verantwoord. Het voorlopig resultaat is dat buurtsuper Sahan nog wat

meer aanloop heeft gekregen, suikervrij is nog geen fast-runner. Tja, het blijft jeugd.

Ik wens u fijne feestdagen en een voorspoedig 2022.

Margareth Dalmeijer

Namens het team van het Ilex College


