Jaarreview Ilex College 2021
Schooljaar 2021 was een jaar met veel uitdagende
onderwijssituaties wat veel van onze leerlingen, ouders en personeelsleden heeft gevraagd.
Wij hoopten met de start van het nieuwe schooljaar de corona perikelen achter ons te laten,
maar helaas was dit niet het geval. Naast de gewone griepverschijnselen die er in het najaar
waren, bleek corona toch weer de kop op te steken. Gelukkig kon de school open blijven en
hebben wij voor enkele klassen een overstap gemaakt naar een 4-daags fysiek
schoolprogramma. De vijfde lesdag volgden de leerlingen online vanuit huis of met huiswerk.
Daarnaast besloot het kabinet de scholen voor de kerstvakantie een week eerder te sluiten.
Ondanks corona zijn bij het Ilex College de
staatsexamens doorgegaan. In 2021 zijn
alle VMBO basis-leerlingen geslaagd met
een volledig diploma. Van de VMBO kaderleerlingen is 75% van de leerlingen
geslaagd met een volledig diploma en 25%
met certificaten. Van de vierdejaars VMBO
TL-leerlingen heeft 60% een volledig
diploma behaald en 40% certificaten
(sommigen doen hun examen in twee
leerjaren). Alle derdejaars leerlingen die
opgingen voor het vak maatschappijkunde hebben een certificaat behaald. Drie leerlingen
uit leerjaar 1 en 2 zijn uitgestroomd naar het regulier onderwijs.
Om de leerlingontwikkeling te blijven volgen, hebben alle leerlingen
na de start van het nieuwe schooljaar in september 2021 een cito
gemaakt. De cito bracht in kaart (naast ons schoolprogramma) dat
alle leerlingen die groep 8 hadden verlaten en bij ons op school
instroomde een achterstand hadden in begrijpend lezen,
werkwoordspelling en rekenen. In leerjaar 1 is er op onze school
direct hulp ingezet op deze onderdelen.
In het schooljaar 2020/2021 zijn wij gestart met een pilot
praktijkonderwijs voor eerstejaars leerlingen (1AGL). Deze pilot is zeer goed verlopen
waardoor wij nu ook aan deze leerlingen in het tweede leerjaar praktijkonderwijs kunnen
bieden (2AGL). Om dit mogelijk te maken heeft er tijdens de zomervakantie in het
schoolgebouw een kleine verbouwing plaatsgevonden.
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Op de dinsdag en donderdag is er
tijdens de lunchpauze pauzesport.
Leerlingen kunnen tijdens deze
pauzes een half uur sporten onder
begeleiding van de medewerkers
van Dock. Leerlingen ervaren dit als
zeer positief.

Ook dit jaar heeft onze school
meegedaan aan de wereldwijde Kangoeroe rekenwedstrijd en is er een 4de-jaars leerling
van het Ilex College in de prijzen gevallen.

Dankzij de NPO-subsidie hebben nu alle leerlingen de beschikking
over een chromebook. Dit geeft de mogelijkheid om naast het
werken uit lesboeken ook online opdrachten te doen. Het geeft
docenten de mogelijkheid om leuke interactieve werkvormen te
gebruiken. Elke klas (met maximaal 12 leerlingen) heeft de
beschikking over 12 chromebooks. Naast de chromebooks zijn de
NPO-gelden (Nationaal Plan Onderwijs) ingezet voor extra
klassenassistenten, een extra schoolcoach, opleiding executieve functies en alle benodigde
materialen. Hiernaast heeft de NPO-subsidie het mogelijk gemaakt om externen in te huren
voor onder andere lessen op gebied van sociale en emotionele ontwikkeling.
Samen met de organisaties TMI Academy, The Confidence Journey, bureau Halt en de
jeugdagenten hebben de leerlingen ook dit schooljaar een lesprogramma sociale
vaardigheden en veiligheid aangeboden gekregen.
Binnen het Ilex College hebben wij een iklas (individueel trajectklas). Leerlingen in
deze klas werken met een vijf-fasen
programma. In iedere fase werken zij aan
doelen, met als uiteindelijk doel een
volledig lesprogramma op school te kunnen
volgen. Binnen de i-klas en in alle
onderbouwklassen is ook gestart met
werken aan de executieve functies.
Medewerkers zijn hiervoor geschoold.
Leerlingen spelen onder andere veel spellen om zonder dat ze daar erg in hebben de
executieve functies te trainen.
Op het Ilex College hebben wij een ouderklankbordgroep waarin momenteel vier ouders zijn
vertegenwoordigd. Wij zijn op zoek naar nog een aantal ouders. Door de corona perikelen
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zijn veel van deze vergaderingen online geweest. De ouderklankbordgroep is meegenomen
in alle onderwijsbesluiten rondom corona. De ouderklankbordgroep overlegt over lopende
zaken, zo ook over de plannen en ideeën over de toekomst. Zij organiseren één keer per
jaar een ouderavond met actuele thema’s. De geplande ouderavond in het najaar van 2021
heeft helaas niet kunnen plaatsvinden vanwege de corona maatregelen.
Naast onze ouderklankbordgroep heeft het Ilex College een leerling
klankbordgroep welke maandelijks bij elkaar komt. Zij vergaderen
over zaken die bij de leerlingen spelen. Zo hebben leerlingen het
gehad over een gezonde school en zijn nu aan het onderzoeken of
ze fruit op school kunnen organiseren.
Om met alle medewerkers te werken
aan de kwaliteit binnen
het Ilex College heeft onze school verschillende Onderwijs
Ontwikkel Groepen (OOG “met OOG op de toekomst”). Iedere
Onderwijs Ontwikkel Groep stelt vast wat hun doel is voor
komend schooljaar en waar zij komende schooljaren (20232024) naartoe willen werken.
In het voorjaar 2021 is de tuinlocatie van de voedselbank verhuist naar Vijfsluizen.
Leerlingen hebben zich weer goed ingezet en de opbrengsten van de tuinen zijn voor de
voedselbank. Aardbeien, rode bieten, wortels, pastinaak, prei, lente-ui en tuinbonen, zijn
zomaar wat voorbeelden van wat ze hebben verbouwd.
Ook in het jaar 2020 is er veel samengewerkt met reguliere
scholen in de omgeving. Zowel met het Lentiz Geuzencollege
voor het Zorg & Welzijn onderdeel als bij het Lentiz Life
college met het onderdeel techniek. Ook hebben leerlingen
weer gratis meegedaan met naschoolse activiteiten (o.a.
verschillende sporten, kooklessen, lifegards, en huiswerkbegeleiding).
Voor in de toekomst vinden er nu gesprekken plaats voor
samenwerking met praktijkscholen.

De leerlingen in leerjaar 3 en 4 basis/kader lopen één dag in de week stage, om zo kennis
te maken met de arbeidsmarkt. Leerlingen maken hierdoor kennis met het bedrijfsleven wat
ze helpt bij het maken van hun loopbaankeuze/vervolgopleiding. De stagebegeleider volgt
hun ontwikkelingen en bezoekt de stageplaatsen. Sommige leerlingen hebben hierdoor een
weekend-bijbaan of vakantiebaan gekregen. Voor sommige leerlingen was het tijdens de
corona periode niet mogelijk om stage te lopen, doordat bedrijven vanuit de overheid de
opdracht kregen vanuit huis te werken of te sluiten. Deze leerlingen hebben vervangende
opdrachten ontvangen vanuit de stagebegeleider.

Door middel van schoolbudgetten en de ouderbijdragen was het mogelijk om met de
leerlingen op museumbezoek te gaan, deel te nemen aan sportieve uitjes en met de
onderbouw-leerlingen gastlessen te volgen in diergaarde Blijdorp.
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Alle leerlingen van onze school maken
samen het verschil door levens te kunnen
redden. Denkend aan de kernwaarde
veiligheid en ons uitstroomprofiel krijgen de
Zorg & Welzijn leerlingen gastlessen
reanimatie en leren ook zelf hoe te
reanimeren. Leerlingen sluiten deze lessen
af met een certificaat. Helaas zijn deze
lessen in het najaar niet doorgegaan wegens
corona maar zullen begin februari 2022
alsnog worden opgepakt.

Namens het hele team van het Ilex College,
Margareth Dalmeijer
Schooldirecteur Ilex College
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