
Voorwoord

Hierbij ontvangt u het jaarverslag over het jaar 2014. Het bestuur legt 

daarmee verantwoording af over het gevoerde beleid aan de leden van 

schoolvereniging Ichthus. 

Uitgangspunt zijn de vijf kernwoorden die de onderlegger vormen voor 

het strategisch beleidsplan ‘Samen Scholen’. Met ‘Samen’ geven we 

aan dat we veel belang hechten aan samenwerking: samen doen, sa-

men ontdekken, leren van en met elkaar. Dat geldt voor de leerlingen, 

leerkrachten, management en ouders. Dit ‘Samen’ heeft ook betrekking 

op de scholen. De scholen van Ichthus hebben een eigen gezicht, een 

eigen kleur. Meer dan in het verleden is er aandacht voor samenwer-

king en uitwisseling.

‘Scholen’ is een werkwoord. Het geeft aan waar wij voor staan. De scho-

ling en ontwikkeling van onze leerlingen. Ook medewerkers scholen 

zich voortdurend en maken werk van hun persoonlijke ontwikkeling. 

‘Scholen’ is ook een zelfstandig naamwoord. Onze scholen zijn geen 

gebouwen. Het zijn gemeenschappen waar leerlingen, leerkrachten en 

ouders elkaar ontmoeten in een omgeving van veiligheid en respect.

Wij weten ons in dit alles afhankelijk van onze Here Jezus Christus. Ook 

Hij wil samen scholen. Hij wil met ons verbonden zijn, met ons optrek-

ken, samen de weg door het leven gaan. Hij wil ons leren wat dat 

betekent. Hij wil ons scholen in navolging, dienstbetoon en liefde. Wie 

zo van Jezus leert, ervaart dat Hij een plek biedt waar je rust vindt en je 

je veilig voelt. 

In dit jaarverslag worden de verschillende activiteiten beknopt en kern-

achtig beschreven. De tabellen, grafi eken en foto’s doen niet slechts 

dienst als illustratie, maar vullen de tekst aan en maken de informatie 

compleet. De meeste informatie heeft betrekking op 2014. Soms zijn 

recente ontwikkelingen uit 2015 opgenomen waarmee het jaarverslag 

ook informatie geeft over de actualiteit.

Wij hopen en verwachten dat u door middel van dit jaarverslag voldoen-

de bent geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen Ichthus en onze 

scholen. Voor vragen kunt u contact opnemen met het bestuurscentrum.

Namens het bestuur,

G.T. Tissink

algemeen directeur

Huizen, juni 2015 

VPCBO Ichthus Jaarverslag 2014VPCBO Ichthus Jaarverslag 2014 1



VPCBO Ichthus Jaarverslag 20142



Inhoudsopgave

 1 Vorming 4

 2 Roeping 6

 3 Kwaliteit 8

 4 Verbinding 12

 5 Creativiteit 14

 6 Jaarrekening en Begroting 16

Jaarverslag scholen 18

PCBS de Ark 19

PCBS van der BrugghenSchool 20

PCBS Eben-Haëzer 21

PCBS de Parel 22

PCBS Rehoboth 23

Adressen 24

VPCBO Ichthus Jaarverslag 2014VPCBO Ichthus Jaarverslag 2014 3



1 Vorming
Deze richt zich allereerst op het bijbrengen van kennis over de Bijbel en christelijke tradities. 

Waarom zijn we wie we zijn en doen we wat we doen? Waar komt dat uit voort? En waarom is 

dat belangrijk? Het is goed dat je je bewust bent van je eigen identiteit en dat je daarvoor staat 

en daaraan vasthoudt. Dat is beter dan aanpassen. Wie zich aanpast aan de omgeving gaat 

daarin op en verdwijnt uit beeld. Om die reden is het dan ook belangrijk dat we kinderen, heel 

praktisch, leren hoe we als christen leven. Welk gedrag laat je zien? Wat doe je wel en wat juist 

niet? 

Passend Onderwijs
Op 1 augustus 2014 werd de wet Passend Onderwijs van kracht. Het doel van deze wet is dat in 

de regio een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen beschikbaar is, zodat aan alle kin-

deren thuisnabij onderwijs geboden kan worden. Bij voorkeur wordt dit verzorgd door de eigen 

basisschool. Wanneer de ondersteuningsvraag te complex is kan een beroep worden gedaan op 

expertise uit het samenwerkingsverband. In goed overleg met alle betrokkenen (school, ouders, 

deskundigen) wordt dan gezocht naar de plek waar die ondersteuning het beste geboden kan 

worden.

SWV Unita
De minister heeft op basis van postcode regio’s samengesteld waarbinnen scholen en schoolbe-

sturen met elkaar moeten samenwerken om Passend Onderwijs gestalte te geven. In de regio 

’t Gooi wordt dit verzorgd door samenwerkingsverband Unita. Hier maken ruim 30 besturen en 

ca. 100 scholen deel van uit. Wanneer de problematiek rond een leerling te complex blijkt dan 

wordt het zgn. MDO gestart (Multi Disciplinair Overleg). Deskundigen zoeken samen met school 

en ouders naar de beste vorm van ondersteuning. Soms kan dit op de eigen school gerealiseerd 

worden, soms op een school voor speciaal onderwijs. 

Sinds de start van Passend Onderwijs in augustus 2014 is binnen de scholen 

van Ichthus 17 keer een MDO aangevraagd. Dit leidde in 14 gevallen tot 

een aangepast onderwijsarrangement op de eigen basisschool. In 3 geval-

len leidde het tot een arrangement op een school voor speciaal onderwijs.

De scholen van VPCBO Ichthus staan bekend als herkenbaar 

christelijke scholen. Dit wordt concreet zichtbaar in de dage-

lijkse Bijbellessen en gebeden, het zingen van geestelijke 

liederen, de vieringen rond de christelijke feestdagen en de ac-

tiviteiten in het kader van de contacten tussen kerk en school.
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ICT
De inzet van ICT heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. In 2014 is binnen Icht-

hus opnieuw fors geïnvesteerd. Zo zijn op alle scholen de computers vernieuwd. Iedere groep 

beschikt over voldoende apparatuur om de leerlingen voldoende ICT-tijd en ruimte te bieden. 

Verder zijn inmiddels alle lokalen, ook die van de kleutergroepen, voorzien van digitale school-

borden. Alle nieuwe methodes leveren tegenwoordig standaard naast lesboeken en werkboeken 

ook software voor digibord en PC. Ook deze wordt op de scholen ingezet. Er komen steeds meer 

methodes op de markt die volledig digitaal zijn. Les- en werkboeken worden hierbij niet meer 

aangeboden. De lesstof is beschikbaar via het digibord en uit te printen werkbladen. Een aantal 

scholen maakt hier gebruik van, met name voor het vakgebied begrijpend lezen.

Digitale leermiddelen, PC’s en digiborden zijn inmiddels zo vanzelfsprekend dat we ze niet meer 

als bijzonder beschouwen, zoals enkele jaren geleden nog het geval is. Zoals de school gebruik 

maakt van pen en papier, van boeken en schriften, zo is ook de inzet van ICT geworden tot een 

hulpmiddel om leerlingen verder te brengen in hun ontwikkeling.

Engels
Enkele jaren geleden was Engels een vak dat in groep 7 en 8 per week een half uurtje op het 

lesrooster stond. Inmiddels komt er ook voor de lagere groepen steeds meer materiaal beschik-

baar. Onze scholen maakten recent of al langere tijd geleden de keuze Engels structureel ook in 

de lagere groepen in te zetten. Op PCBS de Parel en Eben-Haëzer wordt Engels gegeven vanaf de 

kleuterleeftijd. Op de Van der Brugghenschool start onderwijs in Engels in groep 3 en op PCBS de 

Ark en Rehoboth in groep 5.  

Pestprotocol
Afgelopen jaar was er landelijk veel aandacht voor de problematiek rond pesten. De minister 

kondigde aan een lijst van gecertifi ceerde anti-pestmethodes op te stellen. Inmiddels is dat plan 

weer ingetrokken. Dat neemt niet weg dat de scholen veel aandacht geven aan (het voorko-

men van) pestgedrag. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen en 

methodes als De Vreedzame School, PBS, Taakspel en Goed gedaan.
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2Roeping 
Ieder mens heeft een bestemming, een roeping, in zijn of haar leven. Het is onze opdracht 

kinderen te leren ontdekken wat hun bestemming is. Daarbij gaat het er niet om te streven naar 

het hoogste, mooiste, beste enz. Het gaat erom te zoeken naar datgene wat het beste bij jou 

past. Daar ben je op je plaats, dan kom je als mens volledig tot je recht. Op die plaats kun je 

ook de samenleving het beste van dienst zijn.

Personeel
Hieronder is het aantal personeelsleden van de vereniging in beeld gebracht. De peildatum is 

januari 2014.

Binnen Ichthus zijn 116 medewerkers actief. Het grootste deel daarvan (90%) heeft een aan-

stelling als groepsleerkracht. De meeste medewerkers werken in deeltijd, variërend van 1 tot 4 

dagen. In totaal is binnen Ichthus 74 FTE beschikbaar.

Leeftijd (jaar) 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 > 65 Totaal

Aantal personen 7 29 26 24 30 0 116 

Functies
Binnen Ichthus kennen we onderstaande functies met de volgende werktijdfactoren:

Functie Directie Groepsleerkracht OOP Totaal

Schaal DB en DC LA en LB, AB 4 t/m 8

Totaal 5,75 65,95 2,25 73,9

Ziekteverzuim
Over 2014 toont het ziekteverzuim de volgende cijfers:

De Ark

Eben-Haëzer

De Parel

Rehoboth

Van der Brugghen

Ichthus
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landelijk Ichthus

Het landelijke verzuimcijfer bedraagt 

gemiddeld ca. 6,5%. Ichthus streeft een 

maximum van 4% na. Dat percentage is 

over 2014 precies gehaald.
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Scholing
Leerkracht zijn is een vak, een ambacht. Dat betekent dat het wordt uitgevoerd door profes-

sionals die lesgeven met een groot hart voor kinderen, met een ruime kennis van onderwijs en 

maatschappij en met een nieuwsgierige houding naar nieuwe ontwikkelingen. Ichthus hecht dan 

ook aan de professionele ontwikkeling van de leerkrachten en besteed daar veel tijd en midde-

len aan.  

Scholing wordt op verschillende manieren vormgegeven. We onderscheiden teamscho-

ling en individuele scholing, scholing gericht op een specifi eke groep mede-

werkers (leerkrachten groep 1 en 2) of op een actueel thema (plannen en 

borgen van veranderingen).   

Mobiliteit
Wisselen van school, ruilen van groep of veranderen van functie worden alom gezien als krach-

tige middelen tot persoonlijke ontwikkeling. Binnen het onderwijs is dit nog niet sterk ontwik-

keld. Ichthus wil hier bewust aandacht aan schenken en de verschillende vormen van mobiliteit 

bevorderen. In de jaren 2013 en 2014 telden we 15 voorbeelden van mobiliteit tussen scholen, 

18 van mobiliteit tussen groepen en 8 van verandering van functie.

Leren van en met elkaar is een sterke vorm van 

persoonlijke ontwikkeling. Om die reden ontmoeten 

leerkrachten elkaar rond specifi eke thema’s in diverse 

netwerken: BHV, ICT, kleuters, groep 3, groep 7/8.

Binnen de Ichthusacademie verzorgen leerkrachten cur-

sussen voor collega’s. Er is een rijk aanbod dat varieert 

van ICT en techniek tot gespreksvoering met ouders 

en van lezen en hoogbegaafdheid tot aanpakken van 

pestgedrag.
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3Kwaliteit
Streef kwaliteit of zelfs excellentie na. Daar zijn wij vaak huiverig voor. Wij steken niet graag 

boven het maaiveld uit. Doe maar gewoon, is het motto. Maar is er een betere bijdrage aan de 

samenleving denkbaar, dan het verzorgen van excellent onderwijs? Voor scholen liggen hier mo-

gelijkheden door zich te profileren en te onderscheiden, door uitstekende onderwijsresultaten. 

Tussenopbrengsten
Alle leerlingen worden gedurende hun schoolloopbaan gevolgd in hun ontwikkeling. Dit gebeurt 

aan de hand van het leerlingvolgsysteem. Tweemaal per jaar worden toetsen afgenomen op de 

hoofdvakgebieden lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen. Deze toetsen zijn samengesteld 

en genormeerd door CITO. De toetsresultaten worden aangeduid als de zgn. ‘Tussenopbrengsten’. 

Hieronder staan de tussenopbrengsten over 2014 afgebeeld. De norm ligt rond 2,5. De streef-

norm van de scholen van Ichthus ligt op 3.

PCBS technisch 

lezen

spelling begrijpend 

lezen

rekenen en 

wiskunde

gem.

De Ark 3,3 4,1 4,0 3,9 3,83

Van der Brugghen 4,1 4,6 4,2 4,3 4,30

Eben-Haëzer 4,1 4,2 3,9 3,8 4,00

De Parel 3,8 3,9 3,8 4,0 3,87

Rehoboth 2,9 4,0 4,2 4,2 3,82

Gemiddeld 3,64 4,16 4,02 4,04 3,96

CITO-eindtoets
Jaarlijks werd in februari onder de leerlingen van groep 8 de CITO-eindtoets afgenomen. Wij ver-

melden de scores van 2012, 2013 en 2014. Met ingang van 2015 wordt de eindtoets afgenomen 

in april.

Doorstroom voortgezet onderwijs
De tabel hieronder laat zien naar welke vormen van voortgezet onderwijs de leerlingen van 

groep 8 in 2014 uitstroomden. 

De meeste leerlingen kozen voor het plaatselijk voortgezet onderwijs, 47% ging naar het Erfgooierscollege, 
29% naar de Huizermaat en 12% naar de Brink (Laren). De overige 12% koos voor andere scholen in de 
regio, zoals het Wellantcollege, CVO ’t Gooi, St. Vitus, Gemeentelijk Gymnasium en Alberdink Thijm College.

PCBS Norm Norm

Ichthus

Realisatie 

2012

Realisatie

2013

Realisatie

2014

De Ark 534,2 536,2 541,0 540,3 538,6

Van der Brugghen 535,1 537,1 538,8 538,9 538,3

Eben-Haëzer 533,5 535,5 533,4 536,5 536,1

De Parel 535,1 537,1 531,2 533 535,9

Rehoboth 534,3 536,3 535,9 535,5 535,8

Norm = ondergrens inspectie; Norm Ichthus = landelijk gemiddelde 

PCBS VWO HAVO

VWO 

HAVO VMBO

HAVO

VMBO

T

VMBO

en lager

De Ark 21,2% 3,0% 36,4% 6,1% 24,2% 9,1%

Van der Brugghen 26,5% 11,8% 23,5% 8,8% 23,5% 5,9%

Eben-Haëzer 17,5% 5,0% 32,5% 2,5% 22,5% 20,0%

De Parel 18,2% 40,9% 27,3% 13,6%

Rehoboth 21,1% 2,6% 21,1% 7,9% 26,3% 21,0%
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Leerlingtevredenheid
Voor ouders en leerkrachten worden sinds enkele jaren tevre-

denheidspeilingen uitgezet. Ze dienen om de verschillende 

aspecten van de school en het onderwijs te evalueren. De 

peilingen leveren ons waardevolle informatie op om ver-

anderingen en verbeteringen door te voeren. Zo hebben 

we op basis van eerdere peilingen aandacht geschonken 

aan o.a. uitstraling van de school, pesten, communicatie 

enz. 

Daar komt nu een nieuwe serie aanbevelingen bij, en 

wel die van de leerlingen zelf. In de maand november 

hebben alle leerlingen van de groepen 6 t/m 8 namelijk 

de zgn. leerlingtevredenheidspeiling ingevuld. Het is een 

vragenlijst speciaal voor leerlingen in de basisschoolleef-

tijd met verschillende vragen over school en onderwijs. 

Wij vinden het erg leuk en ook belangrijk om de mening van de 

kinderen zelf te horen. Zij zijn immers de ervaringsdeskundigen die 

dagelijks vele uren op school doorbrengen. Wij zijn blij dat we kunnen 

melden dat de leerlingen tevreden zijn over hun school en het onderwijs. 

De leerlingen geven alle scholen een score van boven de 3. Op een schaal van 1 tot 

4 is dat ruim boven onze doelstelling. 

Natuurlijk noemen ze ook wat zaken die verbeterd kunnen worden. Zo vinden ze dat de 

taal- en rekenlessen nog wel wat leuker gemaakt kunnen worden. Ook kan het in de 

gangen nog wel wat gezelliger worden gemaakt. We nemen de opmerkingen van de 

leerlingen serieus en gaan met hun suggesties aan de slag.       
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Overheveling onderhoud 
Met ingang van 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan de buitenkant 

van de schoolgebouwen overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen. Het komt de 

snelheid van handelen ten goede, omdat lange procedures hiermee tot het verleden behoren. 

Het budget dat wordt verstrekt gaat uit van een sobere onderhoudsplanning. Bovendien is het 

gekoppeld aan het leerlingenaantal. Leegstand van lokalen wordt daarmee extra onvoordelig. De 

grootste zorg ligt op het vlak van groot onderhoud binnen de komende 10 jaar. Hiervoor kon door 

het bestuur niet gereserveerd worden, terwijl de reserves vanuit het gemeentelijk budget niet 

werden overgedragen.

In 2014 is de overheveling buitenonderhoud voorbereid. De gemeente heeft zorg gedragen voor 

een overdracht van de schoolgebouwen zonder ernstig achterstallig onderhoud. Ook is de meer-

jarenplanning voor het buitenonderhoud geactualiseerd en aan de besturen ter hand gesteld. 

De meerjarenplanning binnenonderhoud is intern, in samenspraak met de adviescommissie 

gebouwen, geactualiseerd. Vanuit deze twee overzichten kan een redelijk betrouwbaar beeld 

van toekomstige onderhoudswerkzaamheden worden opgesteld. Over de betaalbaarheid hiervan 

bestaan nog vragen. 

 

Onderhoud gebouwen
Voor PCBS Rehoboth werd door de gemeente extra budget beschikbaar gesteld om het dak te re-

noveren. In de zomervakantie is vrijwel de gehele dakbedekking vernieuwd. Ook is de afwatering 

via de hemelwaterafvoer aangepast. Hoewel het gebouw van de Rehobothschool op leeftijd is 

kan het na de onderhoudswerkzaamheden van de afgelopen twee jaar weer voor jaren mee. 

Vanuit de renovatie van PCBS de Parel in 2009 was een aantal werkzaamheden nog niet of 

nog niet volledig uitgevoerd. In samenspraak met de besturen van de Holleblokscholen en het 

gemeentebestuur is overeenstemming bereikt over nog uit te voeren werkzaamheden in 2014 

en 2015. Het betreft aan de buitenkant de reparatie van de betonnen kolommen en de kozijnen, 

inclusief een grondige schilderbeurt. Aan de binnenkant worden voorzieningen aangebracht 

betreffende ventilatie en binnenklimaat. Met deze aanpassingen is ook het gebouw van de Parel 

gereed om aan het bestuur overgedragen te kunnen worden.

De beide locaties van PCBS Eben-Haëzer (Willem 

Alexanderschool en Beatrixschool) werden in au-

gustus 2014 samengevoegd. Alle lesruimten in de 

Beatrixschool zijn daarmee gevuld. Voor één groep 

wordt een lesruimte gehuurd van de naastgelegen 

Kruiskerk. Inmiddels zijn beide groepen leerlingen 

helemaal aan elkaar gewend en voelt het voor 

iedereen alsof het nooit anders is geweest.
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4Verbinding
Zoek verbinding met de wijk waarin je school staat. Weet wat daar leeft en speelt. En hoe je 

daar als organisatie een bijdrage aan kunt leveren. Stel jezelf de vraag: ‘Wat mist de wijk als 

mijn school daar niet meer staat?’ Of mist de wijk niets. Wat is dan je bestaansrecht. Zoek dus 

naar een duidelijk en herkenbaar profi el waar de buurt behoefte aan heeft, een profi el dat een 

meerwaarde biedt voor de omgeving waarin je functioneert. 

Contacten met ouders
Ichthus hecht aan een goed contact tussen school en ouders. Hiervoor staan verschillende mid-

delen ter beschikking: website, nieuwsbrief, diverse gesprekken enz. Sinds kort kennen we 

het zogenaamde kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar. Hierbij is het niet de 

school die vertelt over de vorderingen van de leerling, maar zijn het de ouders die vertellen over 

hun kind. Het blijkt een rijke bron van informatie die bijdraagt aan een goede start in de nieuwe 

groep, bij de nieuwe juf of meester. We merken toch dat het belangrijk is vroegtijdig en transpa-

rant te communiceren over gedrag, vorderingen, opvallende zaken. Scholen en ouders hebben 

immers een gezamenlijk belang: een optimale ontwikkeling van kind en leerling.

Samenwerking Erfgooiers
Eind 2013 startten Ichthus en het Erfgooierscollege een experiment rond de meer begaafde 

leerlingen. Leerlingen van groep 7 en 8 woonden een aantal lessen bij die werden verzorgd door 

leraren van het Erfgooierscollege. De lessen hadden betrekking op de vakgebieden wiskunde 

(computerrekenen, Escher), Spaans en biologie (vetten en enzymen). Dit was zo’n succes dat na 

de evaluatie werd besloten deze unieke vorm van samenwerking voort te zetten en te intensive-

ren. Het aantal lessen werd uitgebreid en mondt nu uit in een presentatie voor de ouders. 

Bestuur 
Dhr. T.R. van der Poel is per 1 januari 2015 afgetreden als bestuurslid van de vereniging. In de 

vacature die daardoor ontstaan is, draagt het bestuur op dit moment nog geen nieuwe kandidaat 

voor. De vacature wordt nog even aangehouden.
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De Vereniging telde op de peildatum, 31-12-2014, 164 leden; 

vrijwel gelijk aan vorig jaar. Bij de inschrijving van nieuwe 

leerlingen wordt het lidmaatschap van de vereniging onder 

de aandacht gebracht. Slechts een enkele ouder gaat over 

tot aanmelding. Het bestuur blijft aandacht schenken aan het 

actief werven van nieuwe leden.

Naam PCBS Verkiezing Aftreden Termijn 

Dhr. M. Kos Eben-Haëzer 2012 2016 1

Mw. M. Rebel-Vos De Parel 2013 2017 1

Mw. E. van Tongeren-Domburg Van der Brugghen 2013 2017 1

Dhr. W. Verlaan Van der Brugghen 2013 2017 1

Mw. B. Weerd -van ‘t Hul De Ark 2015 2019 1

VACATURE 2015 2019 1
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Medezeggenschapsraad
Aan iedere school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR bestaat uit vertegen-

woordigers van ouders en personeel. De MR richt zich in haar vergaderingen op onderwerpen die 

specifi ek op de eigen school betrekking hebben. 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) functioneert op het niveau van het 

bestuur. De algemeen directeur is in principe de eerste gesprekspartner van de GMR. Hij is tijdens 

iedere vergadering gedeeltelijk aanwezig voor overleg en nadere toelichting op zaken van 

beleid en ontwikkeling. Jaarlijks is er tenminste één overleg tussen GMR en algemeen 

bestuur. Het is een opiniërend overleg dat het karakter heeft van een ‘voeten-op-tafel’ 

gesprek. 

 

Identiteitscommissie
Iedere school kent een identiteitscommissie. Deze commissie is voor de school de gesprekspart-

ner betreffende alle zaken die de identiteit betreffen: o.a. vieringen, methodekeuze, schoolcon-

cept en sollicitatieprocedure. Wie zijn de leden op dit moment?

Wij nemen afscheid van: Nieuw aangetreden leden zijn:

mw. C. Loenen mw. S. Brands - Nasrallah

mw. I. Gooijer-Kruimer dhr. B. den Dikken 

mw. J. Grim  dhr. R. van Dijkhuizen

dhr. E. Vlot mw. C. van Os - Hogebirk

mw. A. Voerman – Honing mw. A. Stuivenberg – Kruijmer

In 2014 kwamen o.a. de volgende thema’s aan de orde: continurooster, 

nieuwe CAO, taakbeleid, toelatingsbeleid, Passend Onderwijs, bestuurs-

formatieplan, begroting en jaarrekening. 

PCBS de Ark PCBS van der Brugghen PCBS Eben-Haëzer PCBS Rehoboth PCBS de Parel

dhr. J. Heutink dhr. J. Teeuwissen dhr. L. Gooijer mw. S. Brands - Nasrallah mw. B. Bunschoten

mw. A. de Vries mw. A. Teeuwissen-
Molenaar

dhr. J. Klein dhr. B. den Dikken mw. S. Krook

vacature mw. G. Westland mw. A. Stuivenberg - 
Kruijmer

dhr. R. van Dijkhuizen mw. G. van de Put 
(voorzitter)

vacature mw. A. Veerman-Kooij mw. C. Joosse – de Groot dhr. F. Schraverus

mw. C. van Os- Hogebirk dhr. R. Woudsma

4
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5Creativiteit
Wees ook letterlijk creatief, in de aandacht voor muziek en beeldende kunst. Vrijwel alle kunst uit 

het verleden is christelijke kunst. Het wekt nog altijd verwondering, ontroering en enthousiasme. 

Schenk als christelijke organisaties aandacht aan de ontwikkeling van die kant van het mens-zijn 

als tegenwicht tegen economische wetten en getallen. Voor het onderwijs geldt: geef aandacht 

aan de culturele ontwikkeling van kinderen.

Creatieve vakken
De laatste 10 jaar is binnen het onderwijs veel nadruk gelegd op de basisvaardigheden rekenen, 

lezen en taal. Creatieve vakken als tekenen, handvaardigheid en muziek kwamen daarbij in het 

gedrang en raakten onderbelicht. We merken dat er op dit moment weer een beweging ont-

staat die meer aandacht vraagt voor de culturele ontwikkeling van kinderen. Particulier initiatief 

ondersteunt dit soms.

Scholen ontplooien verschillende activiteiten om ouders op hen attent te 

maken. Er verschijnen advertenties in de streekbladen. Er worden open 

dagen georganiseerd. Scholen verspreiden folders en fl yers. Nieuw dit 

jaar was de presentatie van Ichthus door middel van reclameborden 

langs de doorgaande wegen van Huizen.

We merken dat ‘mond tot mond reclame’ het meeste effect heeft. Om 

die reden wordt aan ouders gevraagd als ambassadeur op te treden en 

de school positief onder de aandacht te brengen.

Leerlingenaantallen
De tabel hieronder geeft het leerlingenaantal per school weer op de teldatum van 1 oktober 

2014. Daarnaast vermeldt het overzicht de werkelijke aantallen over 2012 en 2013 en de ver-

wachting voor de jaren 2015 en 2016.

PCBS 2012 2013 2014 2015 2016

De Ark 234 225 218 210 196

Van der Brugghen 229 234 242 246 249

Eben-Haëzer 297 282 269 262 247

De Parel 188 182 187 183 187

Rehoboth 281 268 263 259 250

TOTAAL 1229 1191 1179 1160 1129

Krimp
Al enige jaren tekent zich in Huizen een dalend leerlingenaantal af. Onze woonplaats behoort 

daarmee tot de zogenaamde krimpgemeenten. Die krimp zet naar verwachting nog een aantal 

jaren door. De scholen van Ichthus anticiperen hierop door diverse vormen van PR, door deelname 

aan activiteiten en festiviteiten in de buurt en door het inzetten van ouders als ambassadeurs van 

de school. Het beste antwoord op krimp is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Daaraan 

wordt hard gewerkt. Zo werken we aan positieve ‘mond tot mond reclame’. De daling van het aan-

tal leerlingen bedroeg in 2014 1,0%. Voor Huizen als geheel gold een dalingspercentage van 2,8%. 

VPCBO Ichthus Jaarverslag 2014VPCBO Ichthus Jaarverslag 201414



5
VPCBO Ichthus Jaarverslag 2014VPCBO Ichthus Jaarverslag 2014 15VPCBO Ichthus Jaarverslag 2014



6Balans per 31 december 2014

31-12-14 31-12-13 31-12-14 31-12-13

ACTIVA PASSIVA

Vaste activa Eigen vermogen

Materiële vaste activa Algemene reserve 973.666 875.708

Bestemmingsreserve 833.062 1.038.122

Verbouwing 14.486 15.935

Technische zaken 76.514 75.620 1.806.728 1.913.830

Meubilair 389.635 428.181 Voorzieningen

Inventaris BC 52.190 91.539

OLP en apparatuur 204.339 214.939 Personeel 58.775 63.237

ICT 269.883 168.582 Overige voorzieningen 6.040 58.356

1.007.047 994.796 64.814 121.593

Fin. vaste activa

Overige leningen 4.034 4.034

Vlottende activa Kortlopende schulden

Crediteuren 67.265 38.270

Vorderingen Belastingen, premies 204.788 229.710

Ministerie OCW 304.866 267.386 Schulden pensioenen 58.290 72.552

Overlopende activa 2.789 13.466 Overige schulden 29.210 36.630

Overige vorderingen 76.266 71.371 Overlopende passiva 192.220 237.497

383.921 352.222 551.773 614.659

Liquide middelen 1.028.314 1.299.031

2.423.315 2.650.083 2.423.315 2.650.083

 

Staat van baten en lasten 2014

Realisatie 2014 Begroting 2014 Realisatie 2013

Baten

(Rijks)bijdragen OCW 5.317.117 5.167.401 5.565.574

Overige overheidsbijdragen 52.077 51.315 68.295

Overige baten 264.801 223.310 255.575

Totaal Baten 5.633.995 5.442.026 5.889.444

Lasten

Personele lasten 4.783.740 4.567.717 4.809.716

Afschrijvingen 207.536 177.181 179.725

Huisvestingslasten 321.590 311.916 397.660

Overige instellingslasten 439.393 440.430 487.546

Totaal lasten 5.752.259 5.497.244 5.874.646

Saldo baten en lasten -118.264 -55.218 14.798

Financiële baten en lasten

Financiële baten 26.571 15.000 16.210

Financiële lasten 15.410 500 1.303

Financiële baten en lasten 11.162 14.500 14.907

Nettoresultaat -107.102 -40.718 29.704

Jaarrekening en begroting
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Begroting 2015

Begroting 2015 Werkelijk 2014 Begroting 2014

Baten

Rijksbijdragen OCW 5.331.434 5.317.117 5.167.401

Overige overheidsbijdragen 27.690 52.077 51.315

Overige baten 130.261 264.801 223.310

Totaal baten 5.489.385 5.633.995 5.442.026

Lasten 

Personele lasten 4.650.440 4.783.740 4.567.717

Afschrijvingen 147.449 207.536 177.181

Huisvestingslasten 420.530 321.590 311.916

Overige instellingslasten 437.398 439.393 440.430

Totaal lasten 5.655.817 5.752.259 5.497.244

Saldo baten en lasten -166.432 -118.264 - 55.218

Financiële baten en lasten 11.500 11.162 14.500

Nettoresultaat -154.932 -107.102 -40.718

Accountant
Op 4 mei 2015 werd een goedkeurende verklaring afgegeven door de accountant. In de controlever-

klaring wordt aangegeven dat naar het oordeel van de accountant ‘de jaarrekening een getrouw beeld 

geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van VPCBO Ichthus’. Daarnaast wordt 

vermeld ‘dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken’ en ‘dat het jaarverslag verenigbaar is met de 

jaarrekening’. De volledige tekst van de accountantsverklaring ligt ter inzage in het bestuurscentrum in 

‘t Visnet.

We sluiten het jaar 2014 af met een aanzienlijk negatief resul-

taat, hoger dan verwacht. Daarvoor zijn een drietal verklarin-

gen. Bij interne controle van het overzicht Activa bleek dat dit 

nog zaken bevatte betreffende scholen die al enkele jaren niet 

meer in gebruik zijn (Wilhelminaschool, Landweg). Besloten is 

deze versneld af te schrijven voor een bedrag van ca. € 50.000. 

Vanwege een toenemend aantal aanmeldingen in het voorjaar 

is besloten enkele extra groepen te formeren. De extra mid-

delen vanuit de groeitelling waren niet toereikend. De samen-

voeging van Beatrixschool en Willem Alexanderschool bracht dit 

jaar extra onvoorziene kosten met zich mee t.a.v. verhuizing en 

investering.

Baten

Lasten

kostenbaten

 

Totale baten en lasten x 
 € 1.000

 

5350

5450

5550

5650

5750

5850

5950

Kengetallen

Norm 2012 2013 2014

Liquiditeit 1 2,21 2,69 2,56

Solvabiliteit 20 73,25 76,81 77,23

Rentabiliteit 0 -0,79 0,50 -1,89

Weerstandsvermogen 15 13,94 16,51 15,04

Kapitalisatiefactor 53 

(bovengrens)

46,72 44,60 42,556
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Adres Salland 2

 1274 KL  Huizen

 035 - 5266835 

 deark@ichthushuizen.nl 

Directeur Mw. A. Vosselman-van Tilborg

Website www.arkhuizen.nl

Op de teldatum, 1 oktober 2014, telden wij 218 leerlingen op onze school. Dit betekent een daling van 

7 leerlingen. We merken dat het aantal kinderen in onze wijk afneemt, waardoor we ook de komende 

jaren rekening houden met een dalend leerlingenaantal. 

We zijn blij dat we zoveel kinderen gestructureerd les hebben gegeven en met hen de verhalen uit de 

bijbel hebben gedeeld. We zetten ons in om deze elementen zo voor het voetlicht te brengen dat we 

een aanzuigende werking hebben op de gezinnen uit de wijk.

Ook dit schooljaar stonden veel van de activiteiten in het teken van de invoering van Passend Onder-

wijs. Al meerdere jaren wordt in dit verband gewerkt aan de invoering van Handelings- en Opbrengst-

gericht werken. Het uitgangspunt hierbij is dat de school uitgaat van de onderwijsbehoefte van de 

leerling: ‘wat heeft dit kind nodig om op een goed manier tot leren te komen’.  Om dit in de dagelijkse 

lespraktijk goed uit te kunnen voeren wordt gewerkt op basis van groepsplannen op 3 niveaus. Deze 

groepsplannen worden opgesteld voor de vakgebieden rekenen, spelling en lezen. In het kader van 

opbrengst- en handelingsgericht werken worden in de bovenbouw leerling gesprekken gevoerd. Leer-

krachten spreken met de kinderen over hun leeropbrengsten, inzet en welbevinden. Zij stellen vervol-

gens samen doelen op  om een volgende stap in zijn/haar ontwikkeling te zetten. Ieder jaar worden 

één of meerdere methodes vernieuwd. Na een uitvoerig onderzoek en na een periode van uitproberen 

wordt de methode gekozen die het best bij de school past. In 2014 namen wij twee nieuwe methodes in 

gebruik: ‘Wereld in getallen’ voor het vak rekenen en ‘Speurtocht’ voor het vak geschiedenis.

Aan het personele front waren er in 2014 niet veel wijzigingen. Bij ziekteverzuim bleek de  draagkracht 

en fl exibiliteit van het team in het oplossen van vervangingsproblematiek bij ziekte groot. Er is een start 

gemaakt met de opbrengstgerichte gesprekken, die de directeur en de IB’er voeren met iedere leer-

kracht. In deze gesprekken wordt afgestemd hoe de leeropbrengsten op groepsniveau en per leerling 

zijn en welke doelen de leerkracht stelt voor de volgende groepsplanperiode.

Kwaliteit is een begrip dat zich op verschillende manieren laat defi niëren. Het gaat dan om een breed 

aanbod van onderwijs en ondersteuning, ook voor leerlingen die wat extra nodig hebben. We zijn trots 

op de sterke zorgstructuur binnen de school. Er is veel kennis bij het zorgteam en de leerkrachten, er is 

een ruim aanbod in begeleidingsmogelijkheden en materialen. Bij kwalitatief goed onderwijs denken 

we ook aan het welbevinden van de kinderen. Als het gaat om hoe de kinderen het onderwijs ervaren, 

zijn we blij met de uitkomsten van de leerlingtevredenheidspeiling. Hierin geven de kinderen aan dat 

de Ark een fi jne en veilige school is. We zijn er trots op dat onze toetsresultaten al jaren boven het 

gemiddelde liggen. Als school staan we midden in de wijk en de maatschappij. Dit is merkbaar aan de 

externe contacten zoals repair café, bezoeken van de Marke, boomplantdag en dergelijke. Wij bieden 

graag kwaliteit en maken daar iedere dag weer werk van.

Ten aanzien van het versterken van de managementstructuur is een start gemaakt met de 

werkwijze van De Betere Basisschool. Volgens een vrij strakke planning worden afspraken 

gemaakt over thema’s voor schoolontwikkeling, de wijze waarop die worden ingevoerd en 

het tijdpad waarlangs dit verloopt. Stuurgroepen, gevormd door teamleden krijgen hierin 

een grotere verantwoordelijkheid om draagkracht en eigenaarschap te vergroten.

Ons schoolgebouw ligt op een mooie plek in de wijk, het is licht en ruim en het is goed 

onderhouden. Een deel van onze stroomvoorziening wekken we op met zonne-energie 

van de collectoren op het dak.
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Adres Thorbeckestraat 2

 1272 HC  Huizen

 035 - 5251365

 vanderbrugghen@ichthushuizen.nl 

Directeur Mw. R. Haarhuis

Website www.vanderbrugghenschool.nl

Per 1 okt. 2011: 241 leerlingen,     Per 1 okt. 2012: 229 leerlingen

Per 1 okt. 2013: 234 leerlingen,     Per 1 okt. 2014: 242 leerlingen

Ondanks dat de school net als de andere scholen in een krimpgemeente staat en we ook de krimp heb-

ben ervaren merken we in toenemende mate belangstelling voor onze school. Voor diverse groepen is er 

een leerlingenstop ingesteld op 30.  Ook bij de groepen 1 en 2 zien we langzamerhand een druk ontstaan 

op het toelaten van leerlingen.  De toename van leerlingen komt ook door verhuiskinderen uit de Rand-

stad en andere gebieden.

Het concept  TOM is inmiddels gemeengoed op de school en is dit jaar ook in de groepen 1 en 2 inge-

voerd. Natuurlijk wel met behoud  van de cultuur die in de groepen 1 en 2 aanwezig is. Nu is er een door-

gaande lijn van groep 1 t/m 8 op het TOM concept.  We hebben inhoudelijke verscherping aangebracht 

op het onderdeel speel-leer en een extra blok ‘Speciaal voor mij’. Hierin werken leerlingen aan hun eigen 

ontwikkeling naar eigen wens. Leerlingen kunnen werken aan extra deskundigheid op een zwak onder-

deel of juist een sterk onderdeel van hun ontwikkeling. De ateliers waar vorig jaar mee is gestart werken 

goed, leerlingen en ouders zijn erg tevreden over de organisatie en de inhoud.  SWPBS is inmiddels niet 

meer weg te denken op de school, er zijn inhoudelijke keuzes gemaakt die vergaande gevolgen hebben 

voor het pedagogisch klimaat. We merken een significant verschil met de rust in de school. Er is een een-

duidige aanpak die leerkracht onafhankelijk is en vanuit een positieve basis. Ook zijn de eerste drie weken 

na de zomervakantie zo ingericht dat er veel tijd en aandacht is voor het pedagogisch klimaat.

In het team is het afgelopen jaar weinig ziekte geweest op 1 langdurig zieke na. We hebben als team 

veel gesproken over keuzes maken op inhoud, maar ook over allerlei activiteiten.  Samen hebben we 

besloten om zaken te clusteren en de focus te zetten op onderwijs en minder op allerlei projecten die 

vanuit de overheid komen. Dit geeft rust in  het jaarprogramma en de besluitvorming. Ook merken we 

dat het duidelijkheid geeft over de  inzet/aanwezigheid van leerkrachten. Er hebben 2 leerkrachten 

afscheid genomen van de school, zij waren al 10–tallen jaren verbonden aan Ichthus en de Van der 

Bruggenschool en mede gezichtsbepalende collega’s.

Het afgelopen jaar is er meer rust in de school gekomen. Er zijn werkbare afspraken met ouders om  

meer rust in de school te creëren.  De onderwijsinhoudelijke onderwerpen zijn er op gericht meer 

samenhang in het lesprogramma  te krijgen. Met de leerkrachten wordt veel gesproken over de op-

brengsten op groepsniveau maar ook op schoolniveau. Er wordt gewerkt naar een teamgeest waarin 

iedereen zich voor de gezamenlijke opbrengsten verantwoordelijk voelt. We zijn steeds meer bezig om 

heel analytisch naar onze resultaten te kijken en daarop acties uit te zetten. We zien hierin een stijgende 

lijn. De studiedagen waren gericht op SWPBS en op inhoudelijke versterking van ons onderwijsproces.

Dit jaar hebben we in overleg met de ouders gekozen voor het 5 gelijke dagen model. Zowel ouders als 

personeel gaven aan dit een goede optie te vinden. Het schooljaar 2014-2015 zal gebruikt worden om 

het geheel organisatorisch rond te krijgen en om ouders de gelegenheid te geven privéafspraken aan te 

passen. De procedure om te komen tot dit besluit is samen met de MR gemaakt en zowel door ouders 

als leerkrachten als transparant ervaren. Bij de ouders was meer dan 70 % voor en bij de leerkrachten 

meer dan 80%.

Door het toenemende aantal leerlingen neemt ook de druk op het gebouw toe. Het blijft een gebouw 

met beperkingen maar we merken dat we steeds creatiever worden in het vinden van een oplossing. 

Ook geeft de structuur in de school rust ten aanzien van de invulling van het gebouw. Het ateliergedeel-

te wordt erg intensief gebruikt om de praktische lessen voor koken en techniek en lezen te geven.  
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Adres J. van Wassenaerstraat 5

 1272 BP Huizen

 035 – 5253276

 ebenhaezer@ichthushuizen.nl

Directeur Mw. G. Veerman

Website www.ehshuizen.nl

Op 1 oktober 2014 tellen we 269 leerlingen. De daling blijft zich licht voortzetten. Een verklaring voor 

de krimp is de terugloop van het totaal aantal kinderen in Huizen. Dit is vooral te merken in het oude 

dorp. De krimp komt overeen met de prognoses van de Gemeente Huizen. 

Volgens het meerjarenplan Taal/lezen ligt het accent dit jaar op woordenschatonderwijs en het uitbreiden 

van de methodiek spelling van Jose Schraven in de bovenbouwgroepen. Bovendien bekwamen wij ons in 

het maken van groepsplannen voor spelling. Het borgen van de effectieve leestijd/strategie en de lees-

tassen is gehandhaafd.  Dit jaar werken alle groepen voor het tweede jaar met de Engelse methode Take 

it Easy. We werken aan doorgaande leerlijnen vanaf groep 1 t/m 8.

Met het oog op Passend Onderwijs werken we verder aan de realisatie van Handelings Gericht Werken 

binnen de school. We werken met groepsplannen voor lezen en spelling en facultatief voor het maken van 

groepsplannen voor rekenen. Door te werken met groepsplannen krijgen leerkrachten beter zicht op de 

verschillen tussen de kinderen en handelen naar de onderwijsbehoefte van de kinderen.

Binnen de school werken we nu met 25 teamleden. Een aandachtspunt  blijft een evenwichtige verde-

ling van leeftijden en ervaring binnen de schoolorganisatie. Dit vraagt om het stimuleren en bevorderen 

van mobiliteit.

In de groepen hebben we te maken met verschillende onderwijsbehoeften. We merken dat we naast 

leerproblematiek ook meer te maken krijgen met gedragsproblematiek. De IB-er bovenbouw heeft door 

nascholing kennis opgedaan op het gebied van gedragsproblematiek. In school is een specialist Taal/

Lezen aanwezig.

Om binnen een school vernieuwingen goed  te plannen en borgen wordt er Ichthusbreed ingeschreven 

op het traject De Betere Basisschool. MT leden, IB’ers en team zijn hier in januari 2015 in geschoold. 

De leerkrachten bouwen de kindgesprekken verder uit. I.p.v. over het kind te praten, gaan de leerkrach-

ten zoveel mogelijk met het kind in gesprek. Naast de informatie van de collega  die de leerling eerder 

in de groep had (overdracht) en de gegevens uit de kennismakingsgesprekken geeft dit ons extra 

ingang om een kind te helpen om tot leren of ander gedrag te komen. Dit alles om de betrokkenheid 

van de leerling te vergroten  en de kwaliteit van het onderwijsaanbod te verbeteren.

In maart 2014 is het besluit genomen om de locatie Willem-Alexander te sluiten vanwege het geringe 

aantal leerlingen. In september 2014 zijn alle groepen samengevoegd in het nieuwe schoolge-

bouw. Door ruimtegebrek is er een groep gehuisvest in de bovenzaal van de Kruiskerk. 

Doordat de leerlingen alle lokalen in de Beatrixschool betrekken, was de CKO tijdelijk 

gehuisvest in de Rehobothschool. 

Vanaf januari 2015 is de peuterspeelzaal/BSO CKO De Vijgenboom gehuisvest in 

de benedenzaal van de Kruiskerk. De Vijgenboom heeft goede contacten met 

de Beatrixschool en kinderen stromen door vanuit de Vijgenboom naar de 

Beatrixschool.

Het nieuwe gebouw van de Beatrixschool is nu ruim drie jaar in gebruik. 

We werken er met veel plezier.. Het gebouw is praktisch ingericht en 

voldoet aan de eisen van het huidige onderwijs. Recent zijn enkele aan-

passingen gedaan om de entree van de onderbouw veiliger te maken en 

is warmtewerende folie aangebracht op de ramen aan de zuidzijde.
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Adres Holleblok 6

 1273 EG Huizen

 035 - 5257155

 deparel@ichthushuizen.nl

Directeur Mw. H.W. Molenaar-Meijerink

Website www.parelhuizen.nl

Op de teldatum van 1 oktober 2014 ontvingen 187 kinderen onderwijs, verdeeld over acht groepen. Naast 

het onderwijs dat zij ontvangen voor alle cognitieve vakgebieden, begeleiden we hen op het gebied van 

de sociaal-emotionele ontwikkeling. De intern begeleider speelt hier, met de leerkrachten, een belang-

rijke rol in. Zij voeren waar nodig kindgesprekken en we reageren alert bij pestproblematiek. Ook in het 

geval van lastige thuissituaties is de IB-er een luisterend oor en kan eventueel doorverwijzen naar externe 

specialisten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen en ouders zich gehoord en gezien weten door de 

school.  We betrekken ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen door middel van kennismakingsge-

sprekken en spreekuurweken. Drie maal per jaar organiseren we een ‘schoolcafé’ waarbij we een interes-

sant thema behandelen.

Vanuit onze christelijke identiteit geven we vorm aan ons onderwijs. Dit komt iedere dag terug in de 

klassen en we hebben geregeld een gezamenlijk moment in de week rondom een Bijbels thema. We 

zijn gestart met de methode ‘Startpunt’. Het vak (begrijpend) lezen heeft onze bijzondere aandacht. We 

spreken als team over werkwijzen en manieren van aanbod om dit op een goede manier te  onderwijzen. 

We willen kinderen hiervoor vaardigheden aanleren die zij toepassen binnen alle vakgebieden. Voor het 

technisch lezen zijn we vroegstartschool voor een nieuw uitgegeven methode ‘station Zuid’. Hiermee 

wordt in groep 4 gewerkt en volgend schooljaar gaan we deze in alle groepen invoeren.

Op de Parel werken zestien leerkrachten, een vakleerkracht gym en een secretaresse. Het MT bestond 

uit de teamleider bovenbouw, de IB-er en de directeur. De intern begeleider heeft ambulante tijd om 

de leerling-zorg goed te kunnen begeleiden en de leerkrachten te kunnen coachen in onder andere het 

intensieve HGW traject, rondom het werken met groepsplannen en het traject doordacht lesgeven. Zij is 

een belangrijke spil in de realisatie van goede zorg voor kinderen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. 

Leerkrachten zijn steeds meer gespitst op het samen leren en samen werken aan kwaliteit.

Om de beleidsterreinen vanuit het schoolplan goed uit te werken zijn stuurgroepen gevormd. Op deze 

manier worden voortgang en kwaliteit gewaarborgd. We werken aan een positief schoolklimaat en aan 

goede prestaties van onze leerlingen. We ontwikkelen met het team een schoolstandaard ‘doordacht 

lesgeven’. Het gaat om leerkrachtvaardigheden: een goede start van de les om de betrokkenheid van 

kinderen te vergroten, het benoemen van lesdoelen in kindtaal, effectieve feed-back geven aan de kin-

deren tijdens de les, de les evalueren, bij open vragen: denktijd-geen vingers opsteken en coöperatieve 

werkvormen inzetten tijdens de lessen. De leerkrachten hebben hier een aantal studiedagen over gehad. 

Externe trainsters hebben samen met de directeur of IB -er lessen bezocht en gaven met behulp van een 

kijkwijzer feed-back op de gegeven lessen. Leerkrachten kregen actiepunten aangereikt om hun eigen 

kwaliteit te verbeteren.

We hebben ons verder georiënteerd op het zaakvakonderwijs en zullen dit schooljaar overgaan tot aan-

schaf van een nieuwe methode die ontwikkelings- en ontdekkingsgericht onderwijs moet bieden, waarin 

aandacht is voor het aanleren van 21e-eeuws vaardigheden. De lessen wetenschap en techniek, Engelse 

les en coöperatieve werkvormen zijn vaste onderdelen geworden binnen ons onderwijsconcept. De 

ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard doordacht lesgeven wordt betrokken in het persoonlijk ontwik-

kelingsplan van de individuele leerkrachten.

Aan het eind van 2014 is de beheerovereenkomst met de gemeente opgeheven. Dit betekent dat het 

beheer van het gebouw onder verantwoordelijkheid van het bestuur valt. In dit kader is het beton gerepa-

reerd en geschilderd. Een schilderbeurt van de buitenkant is gepland en ook zullen er ventilatieroosters in 

de ramen worden aangebracht. In de touwen en het speelhuis op het plein wordt intensief gespeeld, ook 

door de oudere kinderen.
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Adres Studiostraat 45

 1276 NA Huizen

 035 - 5252982

 rehoboth@ichthushuizen.nl

Directeur Dhr. C. van den Heuvel

Website www.rehobothhuizen.nl

Op 01-10-2014 mochten we 263 leerlingen op onze school onderwijs geven.  Per 01-10-13 waren dit 

268 leerlingen. De daling is een landelijke trend en voor onze school kleiner dan het landelijk gemid-

delde. Beter en scherper worden onze leerlingen gevolgd qua opbrengsten en sociale competenties. 

Daarnaast werken we aan het vergroten van veiligheid binnen en buiten onze school. Helaas stijgt het 

aantal leerlingen dat vanwege sociale problematiek een beroep moet doen op extra zorg. We hebben 

de vervolgstappen gezet om het Passend Onderwijs vloeiend te integreren.

Het kader van handelingsgericht werken krijgt steeds meer vorm en inhoud. In 2014 werden de kind-

gesprekken verder uitgebouwd en werden intensievere oudergesprekken gehouden. N.a.v. methode-

gebonden  en niet- methodegebonden toetsen worden groepsplannen voor spelling gemaakt. Analyse 

en aanpassing van leertijd en aanbod zijn een aanzet om de opbrengsten te verhogen en meer te 

voldoen aan de onderwijsbehoeften van kinderen. ‘De Smarties’ is dit jaar gecontinueerd. Leerlingen 

die meer uitdaging behoeven kunnen hier  op dinsdagmorgen extra leeraanbod genieten. In dit jaar is 

de samenwerking met het Erfgooiers College m.b.t. excellentie verder geïntensiveerd. In dit schooljaar 

gaan leerlingen van onze school opnieuw enige lessen volgen op het genoemde college en is er een 

presentatie gehouden voor ouders en vertegenwoordigers van andere scholen.

PCBS Rehoboth kent een stabiel MT. Chris van den Heuvel (directeur), Ineke van Veelen (IB),  Nelleke 

Schaap (TL bovenbouw) en Gerda Both (TL onderbouw) vormen  het MT. Naast de gedragspecialist, de 

leesspecialist, de ICO’er, de ICT’er en de specialist excellentie (allen LB leerkrachten) werkt het team aan 

voortdurende verhoging van professionalisering. Dit jaar is daar de LB functie Educatief Partnerschap bij-

gekomen.  De onderwijskundige vergaderingen staan in het teken van de ontwikkeling van het nieuwe 

schoolplan, de betere basisschool en de ontwikkeling van de leerlijnen voor groep 1 en 2.

Onze aandacht is nog steeds gericht op verbetering van de communicatie. Ouders worden eerder en 

beter geïnformeerd middels mail en Studionieuws. Afspraken rond uitgaande post worden gemaakt 

en gehandhaafd. Communicatie is ook een gesprekspunt bij de opzet van een doorgaande lijn van 

informeren en rapporteren aan ouders. We beogen de kwaliteit van het onderwijs voor ieder 

individueel kind  te verbeteren door een betere samenwerking tussen leerlingen, ouders en 

leerkrachten. In het cursusjaar 2013/2014 zijn we gestart met deze nieuwe lijn. Als uitvloei-

sel van dit beleid is dit jaar het Ouderportaal via ParnasSys opengesteld voor ouders. Op deze 

wijze kunnen ze actueel de stand van zaken volgen. N.a.v. de eindopbrengsten is extra ingezet 

op studievaardigheden, begrijpend lezen en spelling.

De gehouden peilingen laten zien dat er een stijging is van het imago en de betekenis van de 

Rehobothschool in de wijk. De laatstgehouden Leerling Tevredenheid Peiling geeft een mooie 

score van 3,21 op een schaal van 4 te zien. De school heeft een goede naam en dat wordt opge-

merkt door nieuwe ouders. Ook de actualiteit van de website draagt daaraan bij.

Naast de voortdurende aandacht voor kinderen, ouders en personeel neemt de renovatie van ons school-

gebouw een belangrijke plaats in. Tot op heden werden de voorzieningen (uitstraling) van ons gebouw als 

onvoldoende beoordeeld. Inmiddels is de Rehoboth voorzien van een nieuwe CV ketel en slimme meters 

om energie te besparen. De entree en de borders hebben inmiddels een metamorfose ondergaan en in 

2014 werden de gangen onderhanden genomen. Ook werd m.b.v. ouders het voetbalveldje aangelegd en 

werden kleine reparaties gedaan en enkele toiletten vervangen. In de zomer vond de vervanging van het 

dak plaats. Al met al grote inspanningen om ook de kwaliteit van ons gebouw op peil te houden.
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Adressen

PCBS de Ark
Salland 2

035 - 5266835 

www.arkhuizen.nl 

PCBS Eben-Haëzer
Jac. van Wassenaerstraat 5

035 - 5253276 

www.ehshuizen.nl

PCBS de Parel
Holleblok 6

035 - 5257155 

www.parelhuizen.nl 

PCBS Rehoboth
Studiostraat 45

035 - 5252982 

www.rehobothhuizen.nl 

PCBS van der BrugghenSchool
Thorbeckestraat 2

035 - 5251365 

www.vanderbrugghenschool.nl 

Bestuur 
Mw. M. Rebel – Vos    

voorzitter 

Scheepswerf 23

035 – 5264497

Dhr. M. Kos

secretaris

IJsselmeerstraat 100

06-20634470

Dhr. G.T. Tissink

algemeen directeur

Bestuurscentrum Ichthus
De Ruyterstraat 7

035 - 5256961

info@ichthushuizen.nl
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