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Ithaka aan Stroyenborchdreef 2
Sinds mei 2020 zit er een nieuwe school in het gebouw aan de Stroyenborchdreef 2. In dit wijkbericht
vertellen we u over de nieuwe school, Ithaka.
Tijdelijke locatie Stroyenborchdreef
Het schoolgebouw aan de Stroyenborchdreef 2 is een
locatie voor tijdelijke onderwijshuisvesting. Eind 2019
heeft SO Fier het gebouw verlaten. Zij zijn in hun
nieuwe gebouw aan de Winklerlaan 79 getrokken.
Het gebouw is vervolgens opgeknapt en aangepast
voor de nieuwe school, Ithaka. Zij zijn er in mei
ingetrokken. De school zal minimaal 5 jaar gebruik
maken van deze locatie.
Ithaka
Ithaka is een Internationale schakelklas voor leerlingen
die geen of weinig Nederlands spreken en die zich
voorbereiden op een toekomst waarin het gebruik van
de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt. Ithaka
geeft volledig dagonderwijs en heeft een regionale
functie. De voornaamste taak is het doorschakelen van
de anderstalige leerlingen naar het Nederlandstalige
onderwijs. De leerlingen van deze school zijn tussen
de 12 en 18 jaar oud.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de school kunt u contact
opnemen met de school via info@ithaka-isk.nl.
Huismeester is Said Amghar. Voor een vraag of een
praatje bent u als wijkbewoner van harte welkom. U
kunt ook hem ook bellen: 06-84 46 40 81.
Voor meer informatie over onderwijshuisvesting kunt u
contact opnemen met de afdeling
Onderwijshuisvesting van de Utrechtse Vastgoed
Organisatie, via telefoonnummer 14 030 of
onderwijshuisvesting@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Overvecht, Zamenhofdreef 17,
of via telefoonnummer 14 030 of overvecht@utrecht.nl.

Busjes en parkeren
De leerlingen van SO Fier werden met busjes en taxi’s
gebracht. Voor de leerlingen van Ithaka geldt dit niet.
Er staan nu nog borden op de Stroyenborchdreef, om
aan te geven dat daar op bepaalde tijdstippen alleen
busjes mogen worden geparkeerd.
Die borden hebben nu geen functie meer, dus die
worden verwijderd. Daar is een juridische procedure
voor nodig, die in gang is gezet. Alleen het verwijderen
van de borden mag pas plaatsvinden als de maatregel
is aangekondigd. Als dat is gebeurd zullen de borden
zo snel mogelijk worden verwijderd.

Verspreidingsgebied:
Einsteindreef 91-99, Muylenborchdreef 1-11, Schooneggendreef 162-238, Stroyenborchdreef 1- 289,
Vreugdenberchdreef 11-105
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