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Juni 2022 

 

 

Niet alles lukt ons. Maar steeds meer lukt al wel. 

 

Beste opvoeders en relaties, 

Ik kijk nu eens niet om; omkijkers lopen nogal eens tegen een lantaarnpaal, 

vandaar. En we hebben het tijdens de jaarafsluiting gewoonweg druk, dus uitval 

vanwege hoofdpijn willen we vermijden. Als u in deze laatste nieuwsbrief van dit 

schooljaar dus een terugblik verwacht van het voorbije schooljaar: niets van dat.  

 

Wat nog gáát komen, staat te gebeuren. 
 

Het is vandaag vrijdag 24 juni 

- De schoolreis naar Walibi Holland staat nog te gebeuren. Leerlingen die meegaan en 

hun opvoeders zijn geïnformeerd. Ik kan u alvast melden: het wordt een lánge dag 

want ikzelf word al misselijk bij de gedachte aan een rit in een wiebelende 

touringcar en het kijken naar een draaimolen. Maar ik, mr. Radt, zou met 

leerlingen de Goliath in gaan. En beloofd = beloofd :-( 

 

- De uitslagen van de Proeves van onze MBO1-leerlingen worden bekendgemaakt via 

de examinator van het Zadkine College. Onze MBO1-opleiding wordt namelijk op 

het Ilex aangeboden in samenwerking met het Zadkine. Tipje van de sluier:  

De mentor vermoedt mooie resultaten. 

 

- Boeken moeten worden ingeleverd op donderdag 30 juni en vrijdag 1 juli. 

Vanmorgen is hierover een brief naar ouders/verzorgers verstuurd. 

 

- De mondelinge eindexamens VMBO 4 basis-kader-TL worden afgenomen van vrijdag 

1 juli tot en met woensdag 6 juli. De planning wordt opgesteld door het 

examenbureau van het DUO. Collega mevrouw Den Dulk is op het Ilex College de 

regisseur van de examens. Gewoontegetrouw moet er altijd toch wat worden 

gesleuteld aan de eerste versie alvorens een definitief examenrooster kan worden 

vastgesteld. Naar verwachting ontvangen leerlingen een week voor de start van het 

eerste examen hun rooster. Leerlingen uit de 3e klas hebben dan ook hun 

mondeling examen Maatschappijleer. 
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- De feestelijke uitreiking van diploma’s en eind certificaten zal worden gehouden op 

donderdag 7 juli. Een moment waar altijd zéér naar wordt uitgekeken, en terecht! 

 

- Momenteel worden de eindrapporten opgesteld en met leerlingen en opvoeders is 

het nieuwe schooljaar besproken, of wordt nog besproken (want er vinden nog OPP-

gesprekken plaats). Omdat ook voor ons geldt ‘Niet alles lukt al, maar steeds meer 

al wel’, complimenteren wij leerlingen met wat al wél lukt en zullen wij er samen 

aan werken dat volgend schooljaar weer geijverd zal worden naar goede prestaties 

en aan een mooie persoonlijke ontwikkeling.  

 

- Er zijn nog wat puzzels op te lossen. Zoals elk jaar wisselt het een en ander in de 

teambezetting, vooral aan het einde van een schooljaar. Wij hebben bijvoorbeeld 

een vacature gymdocent en het lijkt er op dat dit een hardnekkig te vervullen 

vacature gaat worden. Klassenassistent mevrouw Van de Sande gaat samenwonen 

en dichter bij huis werken bij een instelling Gehandicaptenzorg waar ze ooit haar 

werkzame leven is gestart. Collega decaan mevrouw Van Deursen zal gaan werken 

als juf van groep 7&8 op een kleine basisschool, 3 kilometer fietsen van haar huis in 

Brabant. Nu staat ze regelmatig een uur in de file :( 

Met diverse kandidaten zijn gesprekken gevoerd en staan nog gepland, zowel voor 

herbezetting als uitbreiding.  

 

- Daarnaast gaat onze schoolcoach mevrouw Keupers over een week met zwanger- 

schapsverlof. Medio december verwachten wij haar weer terug op school. Hiermee 

wensen wij haar een voorspoedige bevalling en een heerlijke kraamtijd. 

 

- Follow the money! Onze schoolcoach mevrouw Keupers en schooldirecteur mevrouw  

Sap-Dalmeijer hebben een zeer goede neus voor extra budgetten. Het aantal 

toezeggingen voor subsidies, extra budget e.d. maakt veel mogelijk: het aanstellen 

van een extra medewerker, 12 spiksplinternieuwe Ilex-fietsen, aankomend 

schooljaar de beschikking over een personenbusje op maandag en vrijdag en de 

aanschaf van mooie leermiddelen en materialen. 

 

Helaas 
 

‘Helaas-pindakaas’ is er vanwege het niet terugblikken in deze nieuwsbrief voor mevrouw 

Sap-Dalmeijer geen ruimte om de mooie resultaten van de audit met u te communiceren. 

En onze CvB heeft geen alinea gekregen om met u te kunnen delen dat wij als Ilex-team 

ons beste beentje blijken voor te zetten bij de Yulius-brede methode PBS (Positive 

Behaviour Support) en dat het aantal ‘incidenten’ wederom is gedaald.  

Jammer ook dat de super toffe uitjes van leerlingen met verschillende klassen naar het 

Klimbos geen plek hebben gekregen. En die zeer geslaagde uitgebreide lunch met klas 2A 

in een restaurant heeft deze nieuwsbrief ook al niet gehaald. Want, is geweest.  

Met een aantal leerlingen van de S-klas in de cabrio gezellig op stagebezoek bij  MBO1- 

leerlingen en het bezoeken van de ijssalon van meester Walid, een straat verderop.  
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Nou ja zeg, nog gesloten!? Dan maar naar de McDonalds. En weer andere leerlingen gaan 

vanmorgen naar de bioscoop. En we hebben dit gedaan, dat gedaan en zijn daar geweest…. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

  

 

 

Spijtig is het natuurlijk ook wel dat u nu niet weet dat er op school weer muziekles wordt 

gegeven en dat er mooie workshops hebben plaatsgevonden. Dat er bijvoorbeeld een 

gastspreker is geweest in klas 1A; een voormalig gedetineerde die is komen vertellen over 

‘zijn weg-terug’ en dat hij dit samen heeft gedaan met onze gewaardeerde buurtagent. 

En meer moois…. of soms iets minder moois. Het heeft deze nieuwsbrief allemaal niet 

gehaald. 

 

 
Naamplaatje leerling 
 

Wilt u op de eerst dag van het nieuwe schooljaar alstublieft zorgen voor een naamplaatje 

op het shirt van uw kind? Want elk jaar weer staan wij weer versteld van hoeveel uw kind 

is gegroeid: “He?, ben jij dat Marcello? Neeeh, echt Yazzmin dat méén je niet hoor!” Bijna 

onherkenbaar. De moeilijkste leeftijd misschien, maar wat ons betreft: De leukste! 

 
 

Stichting leergeld 
 

Stichting Leergeld richt zich op kinderen uit minimagezinnen.  

Ouders en verzorgers kunnen voor hun kinderen materiële 

voorzieningen aanvragen via de website www.elkkinddoetmee.nl 

zodat zij een eerlijke kans krijgen en volwaardig mee kunnen doen 

in onze maatschappij. Denk bij voorzieningen aan een fiets, een 

laptop, schoolspullen, een verjaardagsbox of een pas om kleding 

mee te kopen.  

Ga naar de website en klik op de plaatsnaam van uw gemeente. 

Maak hier uw keuze, lees de voorwaarden en dien uw aanvraag in. 

 

 

Wij wensen u een fijne zomervakantie. En dat wensen wij onszelf 

ook. 

 

Margareth Sap-Dalmeijer 
Team, Ilex College 
 

http://www.elkkinddoetmee.nl/

