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Oktober 2022 

 

Beste opvoeders en relaties, 

OMARMEN 
Stel dat je een hékel hebt aan de herfst. Dat je het vooruitzicht op de maanden met een 

‘r’ er in echt tegenstaat. Zo tegenstaat dat je alles met een ‘r’ zelfs gewoon skipt.  

 

Ik klamp mij gewoon nog vast aan het mooie wee. Blijf gewoon lekke wég hefst, met je 

donkee dagen en vallende blaadjes. Het ontkennen van de ealiteit is een vaadigheid die 

menig pesoon beheest. Ik in elk geval zeke. 

Uitstellen van het betalen van een ekening? Check. 

Wegwuiven van kitiek? Check. 

Mijn alsmaa lange wodende takenlijstje thuis? U begijpt; Check. 

 

Aadig wat van onze leelingen hebben nu last van hefstmoeheid. De peiode tussen 

zomevakantie en hefstvakantie is een intensieve. Het vaagt veel van ze om het nieuwe 

schooljaa goed te staten en dat gaat met vallen en opstaan. Ove het algemeen stellen wij 

elk jaa ond de hefstvakantie vast dat de steiges goed staan opgesteld; het ooste klopt, de 

bezetting is in ode en het gootste deel van de leelingen ealiseet zich dat het best heel oké 

is om te kiezen voo een leuke schooldag. 

 

Omarmen biedt perspectief 

Als de herfstdip eenmaal is overwonnen en 

menigeen zelfs kan genieten van een goede wind 

tegen, dan kan omarmen de plek innemen van 

uitstellen, wegwuiven en negeren. Omarmen 

betekent vasthouden van wat je lief is. Onze school 

is ons lief. Veiligheid, verantwoordelijkheid en 

plezier omarmen wij. En in situaties waar dat nog 

niet goed lukt staan we schouder aan schouder, rug 

aan rug en hand in hand om ons als team aan 

leerlingen zó te presenteren dat zij zich omarmd 

weten. Dat hoort bij de herfst; omarmen. Dat de vibe is; ‘Ah fijn, de ‘r’ zit eindelijk weer 

in de maand! 

 

 

  

Nieuwsbrief  

Ilex College 



 

 

 

Nieuwsberichten 
 

Volgens gewoonte hierbij ook een overzicht van wetenswaardigheden. Wij zijn een school 

met aardig wat dynamiek en altijd voorwaarts gericht met als doel ontwikkeling en 

verbetering. De opsomming hieronder is zeker niet volledig en dient dus vooral ‘ter indruk’. 

 

Beleid 

Onze schooldirecteur heeft met grote regelmaat overleg met partijen waar onze school een 

belang mee heeft. Dat kan zijn met de gemeente Schiedam met wie zij spreekt over ‘een  

nieuw schoolgebouw’. Onze decaan heeft vanuit haar functie nauw contact met de 

zogeheten Doorstroom Tafel (dat is het orgaan binnen het samenwerkingsverband dat 

uitstroom en doorstroom van leerlingen regisseert en monitort). Onze gedragsdeskundige 

bespreekt met organisatie Minters situaties van leerlingen waarop extra zorg van toepassing 

is of zou moeten zijn en onze schoolcoach tenslotte volgt een training met collegacoaches 

over het thema pesten. 

 

Lessen en inspiratie 

- Muziek is terug in het rooster. Op donderdag volgt 

een aantal leerlingen enthousiast de 

muziekfabriek. Maar liefst 16 leerlingen hebben 

zich opgegeven voor het bijwonen van een Bach-

orgelconcert. Deze concertreeks bestaat uit een 

serie van drie, die wordt opgevoerd in het Stedelijk 

museum Schiedam. Wij zijn inmiddels éénmaal 

geweest en het bleek een mooie ervaring. 

- Een aantal leerlingen is bij het vak Zorg & Welzijn 

aanbeland bij het hoofdstuk Sexualiteit. Laten we 

het zo formuleren: behalve enige schroom is er 

duidelijk ook interesse en de bijbehorende 

dolletjes en grappen zijn nooit kwetsend. Pluim!, 

ook voor de juf :-) 

- Waar wenselijk en mogelijk is het al een aardige gewoonte aan het worden dat 

leerlingen wel eens bij een andere klas een les volgen. Dit kan zijn wanneer een leerling 

de enige is die in zijn groep Wiskunde volgt bijvoorbeeld. Of om te wennen, omdat de 

leerling na een tijdje zou kunnen overstappen naar een andere klas. We houden vast 

aan het mentorsysteem maar wij zijn daarin niet star. 

- In een nog niet zo ver verleden was het op de stagedagen van klas 3 en 4 druk in de 

school met leerlingen die eigenlijk die dag extern stage zouden moeten lopen maar dat 

om allerlei redenen dus niet deden. Omdat die situaties lastig waren te tackelen, werd 

door ons ‘de interne stage’ verzonnen. Meestal liep dat op niets uit en had dat een hoog 

gehalte aan opvang & dagbesteding. Dit type bezigheid (camouflage dus eigenlijk) 

kennen wij gelukkig niet meer dankzij de actieve betrokkenheid van onze 

stagebegeleider de heer Van Nijnatten en jobcoach de heer Bruining. Waar nodig kunnen 

zij ook snel inhaken bij situaties waar even extra bijstand nodig is waardoor uitval bij 

een stage kan worden voorkomen. 
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Subsidies 

Onze schooldirecteur heeft bij diverse instanties subsidie weten los te peuteren. Hierdoor 

hebben wij allerlei middelen kunnen aanschaffen. Zo hebben alle leerlingen bij de start van 

het schooljaar een etui met inhoud gekregen. Daarnaast is er gymkleding aangeschaft. 

Wanneer een leerling zijn/haar kleding is vergeten, kan hij/zij bij de schoolcoach hierom 

vragen. Ook kunnen onze leerlingen van praktijkonderwijs dit schooljaar een aantal dagen 

op kamp. 

 

De nieuwe Ilex-fietsen zijn een uitkomst. Naar de tuinen in 

Vijfsluizen, naar de groepsstage van 2PRO bij het 

Racketcenter, even uitwaaien aan de Nieuwe Maas: hopla. 

Vervoer en afstand zijn nauwelijks meer een beperkende 

factor.  Voor de leerlingen zijn er tevens drie bureaufietsen en 

een hometrainer aangeschaft. Wanneer leerlingen onrust 

ervaren, kunnen zij nu ook binnen de school hun onrust er uit 

‘trappen’. 

 

Tot slot ontvangt onze school subsidie voor schoolfruit. 

Wekelijks wordt er voor elke leerling twee stuks gevarieerd 

fruit afgeleverd en dit neemt gretig aftrek. 

 

De leerlingen bedanken Fonds Schiedam/Vlaardingen! 

 

 

 

 

 

 

Goed nieuws U kunt de kachel gerust aanzetten want Yulius heeft besloten dat u dit 

schooljaar de vrijwillige ouderbijdrage achterwege kunt laten als tegemoetkoming in de 

gestegen kosten waar veel huishoudens momenteel mee worstelen. 

 

 

Namens het Ilex-team wens ik u een fijne HERFSTvakantie.  

 
Margareth Dalmeijer 
schooldirecteur 


