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VPCBO Ichthus

In 2019 hebben 120 medewerkers zich ingezet voor 
1100 leerlingen om het christelijk onderwijs binnen de 
vijf scholen van VPCBO Ichthus vorm te geven. Onze leerlingen 
verdienen een postief klimaat waarin ze hun kansen en talenten kunnen 
benutten. Bij Ichthus zit deze positieve en christelijke houding sterk verankerd 
in de grondhouding van de medewerkers.

In dit jaarverslag ‘nieuwe stijl’ nemen wij u graag mee in de ontwikkelingen 
van 2019. Wanneer u nieuwsgierig bent geworden naar de tekst van het 
volledige bestuursverslag verwijzen wij u naar onze site. Ook kunt u op de  
site veel informatie vinden over onze scholen!

Elies Kok en Herwieta Molenaar
Directeur-bestuurders VPCBO Ichthus

www.ichthushuizen.nl
www.scholenopdekaart.nl

De raad van toezicht heeft 5 leden, waarvan een voorzitter 
en 4 algemene leden. Het dagelijks bestuur is sinds 1 augustus 
2019 in handen van twee directeur-bestuurders (voorheen algemeen 
bestuurder). Zij vormen het collegiaal bestuur en zijn beiden integraal 
verantwoordelijk. 

In samenwerking met de raad van toezicht is een nieuw intern toezichtkader 
ontwikkeld: “Kader en Kompas, voor besturen en toezichthouden”. De keuze 
is gemaakt om de governance op een moderne manier vorm te geven. Hierin 
spelen zowel hard- als soft controls een rol. Dat wil zeggen dat de raad van 

toezicht toezicht houdt op basis van rapportages en harde data. Daarnaast 

volgen zij procesvoering en handelen van de bestuurder door het  

stellen van de goede vragen. Ook zoeken zij verbinding met  

medewerkers door de scholen te bezoeken.

Aan iedere school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR 
bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en personeel. De MR richt zich 
in haar vergaderingen op onderwerpen die specifiek op de eigen school 
betrekking hebben. 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) richt zich op alle 
onderwerpen die de individuele scholen overstijgen. 
Behandelde thema’s in 2019: 
• Verwerkingsregister AVG beleid
• Strategisch beleidsplan
• Evaluatie wijziging managementstructuur
• Proces implementatie eindtoets
• Mobiliteitsbeleid
• Functiehuis

pcbs 

 beatrixschool

De christelijke identiteit uitdragen is een belangrijke 
opdracht en ambitie voor ons en onze teamleden. Dagelijks 
krijgt dit een plek in onze scholen door gebed, bijbelverhalen, 
gesprek en in vieringen. 

Iedere school kent een identiteitscommissie. Deze commissie is voor de 
school de gesprekspartner betreffende alle zaken die de identiteit betref-
fen: o.a. vieringen, methodekeuze, schoolconcept en sollicitatieprocedure. 

In het schooljaar 2018-2019 zijn de volgende leden nieuw aangetreden: 
Dhr. J. Van As (PCBS Beatrixschool)
Dhr. G. Klein (PCBS Beatrixschool) 
Mw. N. Riemer-Kooij (PCBS Beatrixschool) 
Mw. A. Teeuwissen (PCBS van der BrugghenSchool) 
Dhr. P. Visser (PCBS Rehoboth)
Mw. J.P. van der Klogt (PCBS Rehoboth) 
Mw. J. Kriek-van Sligtenhorst (PCBS Rehoboth)

Identiteit

PCBS van der BrugghenSchool

PCBS Rehoboth

PCBS de Ark

PCBS Beatrixschool

PCBS de Parel

Voorwoord
PCBS de Ark
Telefoon: 035-5266835
E-mail: deark@ichthushuizen.nl
Website: www.arkhuizen.nl
Locatieleider: Erik Pots

PCBS Beatrixschool
Telefoon: 035-5253276
E-mail: beatrixschool@ichthushuizen.nl
Website: www.beatrixschoolhuizen.nl
Locatieleider: Michiel van den Brink

PCBS van der BrugghenSchool
Telefoon 035-5251365
E-mail: vanderbrugghen@ichthushuizen.nl
Website: www.vanderbrugghenschool.nl
Locatieleider: Else Linde

PCBS de Parel
Telefoon: 035-5257155
E-mail: deparel@ichthushuizen.nl
Website: www.parelhuizen.nl
Locatieleider: Diane Visser

PCBS Rehoboth
Telefoon: 035-5252982
E-mail: rehoboth@ichthushuizen.nl
Website: www.rehobothhuizen.nl
Locatieleider: Nelleke Schaap

Bestuur
Mw. H. Molenaar en 
Mw. E. Kok
Directeur-bestuurders
Bestuurscentrum Ichthus
De Ruyterstraat 7
035-5256961
info@ichthushuizen.nl
www.ichthushuizen.nl

Raad van toezicht
Mw. M. Rebel-Vos
Voorzitter
Valkenaarstraat 55
Dhr. G.H. van der Poel
Vicevoorzitter
Javalaan 23

In 2019…
• De zeven gewoonten uit het concept  

The leader in Me vormen de levende basis 
van handel en wandel in de school en zijn  
herkenbaar en zichtbaar.

• In de lijn van dit concept is een nieuwe visie en missie 
geformuleerd in klare taal, gebaseerd op inspiratie, ontwikkeling van 
talenten en samenwerking om samen te leren en te groeien.

• Het herijken van de leerlingenzorgstructuur en het formuleren van een 
duidelijk stappenplan heeft ons helderheid en transparantie gebracht.

• Met de nieuwe digitale methode voor rekenen en wiskunde werken 
steeds meer gepersonaliseerd aan doelen.

• Wij zijn trots op de invoering van ons 
thematisch en vak geïntegreerd werken met 
Blink, uitgaande van onderzoekend leren.

In 2019…
• Een nieuw team vraagt om een  

nieuwe gezamenlijke visie en collectieve  
ambitie en die hebben wij met elkaar geformuleerd.

• Met vertrouwen is PBS ingezet in de klassen, zodat wij  
allemaal met respect en in veiligheid met elkaar omgaan.

• Samen op Aarde verrijken wij door buiten naar binnen en binnen 
naar buiten te halen. 

• Met veel nieuwe mensen in ons team brachten de bordsessies ons 
als team dichter bij elkaar en zorgde voor kwaliteit en verdieping 
in ons onderwijs. 

• Kinderen werken adaptiever en dus meer op hun 
eigen niveau doordat wij rekenen vanaf groep 3 
doordacht digitaal aanbieden.

• Door een goed zorgsysteem is er goed zicht 
op ontwikkeling van onze leerlingen. 

In 2019…
• Wij creëren d.m.v. Positive Behaviour Support 

(PBS) met de leerlingen een veilige leeromgeving  
waarin ze met respect voor elkaar kunnen samenwerken.

• Wij geven Team Onderwijs op Maat (TOM); instructie dat wordt  
afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

• Ouderbetrokkenheid is belangrijk voor het leren en leven van leerlingen, 
het is een wezenlijk deel van effectief onderwijs.

• Wij vinden zelfstandigheid een belangrijke basisvaardigheid, niet alleen 
voor op school maar ook voor de maatschappij.

• Zelf verantwoordelijkheid nemen voor het leerproces,  
samenwerkend leren en actief leren heeft een 
positief effect op leerresultaten. 

• Wij leren kinderen hoe ze moeten leren 
denken, niet wat ze moeten denken.

In 2019...
• Een enthousiaste kinderraad en  

actief ouderpanel zijn van start gegaan  
(PBS). 

• Leerlingen werken op Chromebooks, waardoor  
wij nog beter kunnen afstemmen.

• Observeren bij kleuters staat centraal. Zij krijgen geen Cito-toets!
• Remedial teaching is uitgebreid vormgegeven met nieuwe materialen. 

Alle leerlingen krijgen wat zij nodig hebben!
• Samen leren wordt gestimuleerd en heeft vorm gekregen binnen het 

lesaanbod.

In 2019…
• Wij zijn trots op het atelieronderwijs.  

Gekoppeld aan kerndoelen worden er 
creatieve, sportieve en/of onderzoekende talenten  
ontwikkeld en wordt de wereld ontdekt.

• Onze visie op het onderwijs voor onze jongste leerlingen is  
veranderd. Onze leerkrachten krijgen scholing hoe zij de kinderen al 
spelend kennis en vaardigheden kunnen laten ontwikkelen.

• Het plein van de Ark is vernieuwd. Het biedt de leerlingen een uitdagende 
plek, waarin leerlingen spelen en leren op een groen plein.

• Wij ontwikkelen signaleringskaarten waarmee de ontwikkeling van een 
leerling gevolgd en de onderwijsbehoefte zichtbaar 
wordt. 

• Wij sluiten aan bij de onderwijsbehoeften 
van de leerlingen door passende instructie 
en zorg binnen en waar nodig buiten de 
groep. 



j
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Ichthus heeft ten doel om de kinderen 
optimaal voor te bereiden op het leven als 
volwassenen en op kortere termijn op de goede overgang 
naar het voortgezet onderwijs. 

Onze missie: 
‘Voor leerlingen biedt Ichthus de basis voor het leven’.

Een nieuw strategisch beleidsplan. De visie is herijkt en er zijn strategische 
uitspraken gedaan.

Onze strategische doelen:
1.  Toekomstbestendig, kwalitatief hoogwaardig onderwijs;
2.  Bekwaam, betrokken en verantwoordelijk personeel;
3.  Intensieve samenwerking met ouders.

» Het strategische beleidsplan vindt u op 
www.ichthushuizen.nl

Balans (j) Realisatie 
2019

Realisatie 
2018

ACTIVA   

Vaste Activa

- Materiële vaste activa 875.861 804.392

- Financiële vaste activa  4.034 4.034

Totaal vast activa 879.895 808.426

Vlottende Activa

- Vorderingen 401.670 332.619

- Liquide middelen 2.127.997 1.980.744

Totaal vlottende activa 2.529.667 2.313.363

TOTAAL ACTIVA 3.409.562 3.121.789

PASSIVA

Eigen vermogen 2.196.137 1.912.305

Voorzieningen 664.632 665.546

Langlopende schulden 6.208 11.851

Kortlopende schulden 542.585 532.087

TOTAAL PASSIVA 3.409.562 3.121.789

Begroting en balans

Werken aan kwaliteit

Lerende organisatie

Strategisch beleidsplan 

Strategisch beleidsplan

Eindopbrengsten

Personeel

Ichthusscholen in de toekomst
• Het ontwikkelen van het eigenaarschap van de 
 leerlingen voor hun eigen leerproces.
• Het steeds beter afstemmen op de onderwijsbehoeften van 
 de leerlingen.
• Onderwijs gericht op de 21e-eeuwse vaardigheden: geïntegreerd 

wereldoriëntatie onderwijs waarbij de onderzoekende attitude van de 
leerlingen wordt ontwikkeld.

• Inzet op digitale vaardigheden en mediawijsheid van leerlingen  
en de verdere aanschaf van devices.

• Het ontwikkelen van andere vormen van onderwijs waarbij ook 
medewerkers met andere functies verantwoordelijk zijn voor  
een groep kinderen.

• Een professionele samenwerking met ouders, gericht  
op transparantie; wij zijn elkaars bondgenoot in de  
opvoeding. 

In 2019 is er een exploitatie-
resultaat van bijna h 284.000, 
wat in die omvang afwijkt van de 
begroting 2019. Dit is voor het overgrote deel 
toe te schrijven aan een toename van de rijksbijdragen. 

Het resultaat is incl. h 156.000 
vanwege rijksbijdragen 
die weliswaar in 2019 zijn 
ontvangen, maar waarvan de 
lasten als gevolg van nieuwe  
cao-afspraken in 2020 volgen.
De vermogenspositie van de 
vereniging biedt ruimte tot 
investeringen in het onderwijs-
proces en de aanschaf van 
materiële vaste activa.

Brin Per 1 oktober 2019 2018 2017 2016 2015

09LO PCBS van der BrugghenSchool 294 297 290 274 253

10ZZ PCBS de Parel 211 214 198 203 194

11RH PCBS Rehoboth 186 194 216 221 248

11YP PCBS de Ark 224 215 206 207 222

12LB PCBS Beartrixschool 180 182 213 220 242

Totaal 1095 1102 1123 1125 1159

Uitstroom 2019 VWO HAVO/
VWO

HAVO VMBO/
HAVO

VMBO-
G.T

VMBO
K+B

PCBS van der BrugghenSchool 23% 27% 23% 17% 10% 0%

PCBS de Parel 14% 0% 28% 0% 24% 35%

PCBS Rehoboth 45% 0% 39% 0% 13% 3%

PCBS de Ark 22% 0% 37% 0% 30% 11%

PCBS Beartrixschool 45% 0% 31% 0% 21% 3%

Brin Schoolnaam Gemiddelde 
overschreden

Gemiddelde 
score

Ondergrens

09LO PCBS van der BrugghenSchool nee 437,3 253

10ZZ PCBS de Parel nee 394,8 194

11RH PCBS Rehoboth nee 453,6 248

11YP PCBS de Ark nee 443,4 222

12LB PCBS Beartrixschool nee 444,1 242

Op al onze scholen wordt hard gewerkt aan onderwijsontwikkeling 
en profilering. Wij streven ernaar dat de leerlingaantallen niet 
verder dalen, maar dat wij ons marktaandeel in Huizen 
behouden.

LeerlingenaantallenIn Huizen is het leerlingenaantal afgenomen.
Op termijn geven de prognoses aan dat er een afvlakking 
van de daling zal komen. Het aantal leerlingen zal naar verwachting 
op de lange duur (15 jaar) met nog ongeveer 4% afnemen.

Er is een projectgroep “leren centraal” opgezet en vanuit 
deze groep is de gezamenlijke studiedag in oktober vormgegeven. 
Zowel het onderling delen van interne kennis als het vernieuwen van 
kennis door externen vindt plaats. 

Scholing
Ook in 2019 zijn enkele teambrede scholingstrajecten aangeboden, denk 
hierbij aan PBS op drie van onze scholen en The Leader in Me op de twee 
andere scholen. Daarnaast zijn enkele van onze locatieleiders de opleiding 
directeur PO gestart of hebben deze afgesloten. Er zijn verschillende 
leerkrachten geweest die persoonlijke scholing hebben gevolgd. 

In augustus zijn de nieuwe bestuurders een coachingstraject 
gestart gericht op het thema gouvernance en om hun nieuwe 
rol goed in te vullen.

In 2019 is de AMN 
Eindtoets ingevoerd. Deze 
digitale toets bestaat uit een deel 
voor groep zeven waarbij ouders, leerlingen 
en leerkrachten een vragenlijst invoeren en een 
didactisch deel. Het deel van deze test voor groep acht is 
alleen didactisch en wordt adaptief afgenomen.

Uitstroom VO

Financiën

Op basis van de risicoanalyse wordt gestuurd op een weerstandscapaciteit 
van ca. h 900.000, wat overeenkomt met een percentage van ca. 15% van 
de rijksbijdragen (peil realisatie 2019).
Meerjarig kan het kengetal rentabiliteit rond de nul uitkomen: 
een onderwijsorganisatie hoeft immers geen winst te maken. 
De rentabiliteit van VPCBO Ichthus bedroeg over de periode 
2014 t/m 2019 0,6%.

Passend onderwijs

In augustus zijn wij vol ambitie gestart met een verbeterde 
kwaliteitscyclus. Hiervoor heeft het bestuur een subsidie 
aangevraagd bij de PO-Raad en een externe deskundige ingehuurd. 

Er is een plan van aanpak geschreven om de onderwijskwaliteit 
te versterken hetgeen heeft geresulteerd in gezamenlijke 
bijeenkomsten met locatieleiders, intern begeleiders en de 
directeur-bestuurders. Hieruit is een werkgroep kwaliteit gevormd 
die het werken aan de onderwijskwaliteit monitort. De definitie 
van “goed onderwijs bij Ichthus” is geformuleerd en er is een 
kwalteitskalender opgesteld met daarin critiria voor de verschillende 
onderdelen. 

De verbinding tussen de scholen is versterkt en voor het  
leren van elkaar is een basis gelegd.

Wij werken op de scholen met teams van bevlogen mensen die met 
passie willen werken met de kinderen. In ons nieuw beschreven 
functiehuis zijn naast leerkrachten allerlei andere functies opgenomen.

In 2019 hadden wij een groot verloop binnen ons personeelbestand 
door verschillende begrijpelijke redenen. Dit gaf extra werkdruk 
bij de zittende teamleden wat betreft het inwerken in klas, team 
en onderwijsconcepten van hun nieuwe collega’s. De inzet van 
medewerkers vanuit de werkdrukmiddelen wordt als positief ervaren. 
Ook hebben wij vanuit de formatie een othopedagoog en een 
starterscoach gefaciliteerd. 

Het verzuimcijfer is in 2019 gemiddeld 3,16%; 
dit is lager dan het landelijk gemiddelde.

In het kader van passend onderwijs hebben de scholen het 
School Ondersteunings Plan geüpdatet. Hierin staat beschreven welke 
hulp de school kan bieden voor haar leerlingen. De leerkrachten en 
intern begeleiders hebben goed zicht op de leerlingen met speciale 
onderwijsbehoeften. Deze kinderen en hun ouders worden soms extra 
begeleid, dit doen wij in samenwerking met ons samenwerkingsverband 
Unita. 
Deze plannen vindt u op de site van Ichthus.

Een passende plek voor ieder kind waar dat kan, dat is onze ambitie. 
Een goede samenwerking met ouders is daarin van belang. 

Ouders worden op allerlei manieren betrokken bij het onderwijs. 
Denkt u hierbij ook aan de inzet van de ouderraadsleden 
die meedenken en mee organiseren.

In 2019 zijn de doorstroomgegevens passend bij de eindtoetsgegevens. 

> 2019-2023

> Toekomst

De eindtoets in 2019 heeft voor al onze scholen geleid tot een 
postief gemiddelde. De twee scholen die twee achtereen-
volgende jaren onder het landelijk gemiddelde scoorden 
hebben positieve effecten gezien van hun plan van aanpak 
en scoorden in 2019 voldoende.

AMN toets schooljaar 2018-2019

Uit de landelijke cohort onderzoeken blijkt dat een groot 
percentage van onze ‘oud-leerlingen’ goed functioneren 
binnen de geadviseerde onderwijsvorm. 

Financiële kengetallen
Streefwaarde Realisatie

2019
Realisatie 

2018

- Weerstandsvermogen (excl. mva) > 15% 20,5%  18,1%

- Solvabiliteit > 70 83,9  82,6

- Liquiditeit >   1,5   4,66    4,35

- Rentabiliteit      0,0%   4,3%    3,6%

- Huisvestingsratio <   9%   7,8%    7,9%

De ontwikkeling van de kengetallen en 
streefwaarden is onderstaand weergegeven:

Personeel cao 

Eind 2019 is er een nieuwe cao primair onderwijs tot stand 
gekomen. Gedurende het jaar zijn er stakingen georganiseerd voor 
een lagere werkdruk, oplossen van het lerarentekort en hogere 
salarissen.

In de cao 2019-2020 is een salarisverhoging van 4,5% opgenomen 
en twee keer een eenmalige uitkering voor zowel onderwijzend- 
als ondersteunend personeel.    

Ook voor de andere twee punten is aandacht vanuit de overheid.  


