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Voorwoord Hierbij ontvangt u het jaarverslag over het jaar 2015. Het bestuur legt 
daarmee verantwoording af over het gevoerde beleid aan de leden van 
schoolvereniging Ichthus. 

In verband met de ontwikkelingen in het afgelopen jaar ontvangt u dit 
jaar een minder uitgebreide versie van het jaarverslag dan u in de voor-
gaande jaren gewend bent. 

In dit jaarverslag worden de verschillende activiteiten beknopt en 
kernachtig beschreven. De tabellen, grafieken 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 2015. Soms zijn 
recente ontwikkelingen uit 2016 opgenomen waarmee het jaarverslag 
ook informatie geeft over de actualiteit.

Het onderwijs op de scholen is erop gericht dat de kinderen tot leren 
komen. Het leren is daarbij geen doel op zich. Elk kind gaat lerend een 
levensweg om tot zijn bestemming te komen. Dat is Gods doel met zijn 
of haar leven. Leren is een permanent proces, waarbij kinderen begeleid 
moeten worden. De begeleiding moet erop gericht zijn dat zij kennis, 
wijsheid en vaardigheden verwerven, zelfstandig gaan denken en eigen 
keuzes leren maken. Het zijn de kinderen die centraal staan!

Aan het onderwijzend personeel worden hoge eisen gesteld. Van de 
personeelsleden van onze Vereniging wordt verwacht dat zij hun werk 
op professionele wijze uitvoeren en zich blijven ontwikkelen. De manier 
waarop wij met de kinderen en elkaar omgaan en de beslissingen die wij 
nemen, zijn gebaseerd op de bijbelse waarden en normen. Gods liefde 
voor ons mag blijken uit de liefde, zorg en veiligheid die wij elkaar geven.

Wij zijn dankbaar dat wij onze kinderen christelijk onderwijs kunnen 
(blijven) geven. In het verslagjaar is hier weer hard aan gewerkt. Veel 
mensen zijn bij onze Vereniging betrokken: personeelsleden, ouders, 
kinderen, leden van de Vereniging, maar ook allerlei andere belangheb-
benden. Wij waarderen hun inzet en betrokkenheid zeer.

Wij hopen en verwachten dat u door middel van dit jaarverslag voldoen-
de bent geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen Ichthus en onze 
scholen. 

Namens het bestuur,
M. Kos, secretaris

Huizen, juni 2016 
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1 Organisatie

Vereniging
De vereniging is vanouds de organisatievorm van het protestants christelijk onderwijs. Het drukt 

uit dat we het belangrijk vinden verbonden te zijn met onze achterban. Door het lidmaatschap 

tonen ouders hun verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid bij het christelijk onderwijs in 

onze woonplaats.

Contacten met ouders
Wij prijzen ons gelukkig met een grote kring van betrokken ouders rond de scholen. Voor vele 

activiteiten kan een beroep op hen worden gedaan: hulp in de klas, begeleiding bij uitstapjes, 

ondersteuning van activiteiten enz. Een deel van de ouders is actief in een meer formele rol: 

bestuur, medezeggenschapsraad, identiteitscommissie en ouderraad.

Bestuur
Dit jaar zijn twee bestuursleden aftredend. Het zijn de heer M. Kos en de heer W. Verlaan. De heer 

W. Verlaan is herkiesbaar. De heer M. Kos heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen voor een 

tweede termijn.
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De vereniging telde op de peildatum 31-12-2015 130 leden.  

In april 2015 hebben leden die de afgelopen drie jaar de con-

tributie niet hebben betaald een brief ontvangen. Deze leden is 

gevraagd of zij nog gebruik willen maken van het lidmaatschap. 

Bij geen reactie zijn deze leden geroyeerd. Het aantal leden 

is hierdoor aanzienlijk gedaald. 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.
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Naam PCBS Verkiezing Aftreden Termijn 

Mw. B. Weerd-van ‘t Hul De Ark 2014 2018 1

Dhr. M. Kos Eben-Haëzer 2016 2020 2

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 2016 2020 2

Dhr. G. van der Poel Rehoboth 2016 2020 1

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 

specifiek 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.

In 2015 kwamen o.a. de volgende thema’s aan de orde: taakbeleid, 

deskundigheids-bevordering, toelatingsbeleid, deeltijd-beleid, bestuurs-

formatieplan, begroting en jaarrekening.

In de vacature die vorig jaar is ontstaan door het vertrek van de heer T. van der Poel draagt het be-

stuur de heer G. van der Poel voor. De heer Van der Poel woont de bestuursvergaderingen bij vanaf 

januari 2016. De (her)verkiezing vindt plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2016.
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Identiteitscommissie
Iedere school kent een identiteitscommissie. Deze commissie is voor de school de gesprekspartner 

betreffende alle zaken die de identiteit betreffen: o.a. vieringen, methodekeuze, schoolconcept 

en sollicitatieprocedure. Wie zijn de leden op dit moment?

Wij nemen afscheid van:   Nieuw aangetreden leden zijn:

mw. A. de Vries    mw. A. Basmaci

mw. A. Teeuwissen-Molenaar  mw. C. Roest 

mw. G. van de Put     dhr. C. Goedhardt

mw. A. Veerman-Kooij   mw. K. de Groot

mw. A. Stuivenberg-Kruijmer  mw. T. Lubbers

     mw. L. Rebel-den Besten

Ouderraden
Iedere school heeft een ouderraad. De ouderraad (OR) 

begeleidt en organiseert diverse buitenschoolse acti-

viteiten. Zo ondersteunt de OR de schoolteams bij de 

organisatie en de uitvoering van diverse activiteiten.

Wij zijn dankbaar dat zoveel ouders/verzorgers belan-

geloos bijdragen aan de ontwikkeling en instandhou-

ding van onze scholen.

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. Basmaci mw. K. de Groot dhr. J. Klein dhr. B. den Dikken mw. S. Krook

mw. C. Roest mw. G. Westland mw. T. Lubbers dhr. R. van Dijkhuizen dhr. R. Woudsma

dhr. C. Goedhardt mw. L. Rebel-den Besten mw. C. Joosse – de Groot dhr. F. Schraverus

mw. C. van Os- Hogebirk
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2 Kwantitatieve gegevens

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

2015. Daarnaast vermeldt het overzicht de werkelijke aantallen over 2013 en 2014 en de ver-

wachting voor de jaren 2016 en 2017.

PCBS 2013 2014 2015 2016 2017

De Ark 225 218 222 204 194

Van der Brugghen 234 242 253 266 266

Eben-Haëzer 282 269 242 228 222

De Parel 182 187 194 204 208

Rehoboth 268 263 248 239 230

TOTAAL 1191 1179 1159 1141 1120

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

Onze woonplaats behoort daarmee tot de zogenaamde krimpge-

meenten. Die krimp zet naar verwachting nog een aantal jaren 

door. De scholen van Ichthus anticiperen hierop door diverse vor-

men 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 aantal leerlingen 

bedroeg in 2015 1,69%. Voor Huizen als geheel 

gold een dalingspercentage van 5,4%.
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INSTELLINGNAAM

VESTIGING

WIJK DENO-

MINATIE

2013 % 2014 % 2015 % VERSCHIL % 

2015 -2013

Van der Brugghen Huizen Dorp PC 234 21,2 242 22,2 253 23,9 8,1

Dr. Maria Montessorischool Huizen Dorp ABZ 327 29,7 325 29,8 327 30,8 0,0

Eben-Haëzer Huizen Dorp PC 282 25,5 269 24,7 242 22,8 -14,2

Flevoschool Huizen Dorp ABZ 261 23,6 255 23,4 238 22,5 -8,8

Rehoboth Stad en Lande PC 268 53,3 263 53,2 248 51,9 -7,5

Tweemaster (Koers) Stad en Lande RK 235 46,7 231 46,8 230 48,1 -2,1

De Parel Huizermaat PC 182 22,6 187 23,3 194 25,6 6,6

Kamperfoelie Huizermaat OPB 176 21,9 155 19,4 126 16,6 -28,4

2e Montessorischool Huizermaat ABZ 205 25,5 214 26,7 216 28,5 5,4

Tweemaster (Holleblok) Huizermaat RK 241 30,0 245 30,6 223 29,4 -7,5

De Ark Huizen-Oost PC 225 20,6 218 21,4 222 24,0 -1,3

Gouden Kraal Huizen-Oost ABZ 163 14,9 186 18,3 171 18,5 4,9

Springplank Huizen-Oost RK 556 50,9 549 53,9 531 57,5 -4,5

Werf Huizen-Oost OPB 149 13,6 66 6,5 0,0 -100

TOTAAL 3504 3 3405 3 3221 -8,1
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Bovenstaande tabellen geven het marktaandeel voor zowel Huizen als per wijk weer. Aan de 

hand hiervan laten we zien dat het PC onderwijs een lagere daling laat zien als gemeentebreed. 

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

januari 2016.

Binnen Ichthus zijn 114 medewerkers actief. Het grootste deel daarvan (90%) heeft een aanstelling 

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

totaal is binnen Ichthus 71,8 FTE beschikbaar.

DENOMINATIE 2013 % 2014 % 2015 % VERSCHIL %

2015 -2013

ABZ 956  27,3 980 28,8 952 29,6 -0,4

OPB 325 9,3 221 6,5 126 3,9 -61,2

PC 1191  34,0 1179 34,6 1159 36,0 -2,7

RK 1032 29,5 1025 30,1 984 30,5 -4,7

TOTAAL 3504 3405 3221 -8,1

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

Aantal personen 3 29 28 22 32 0 114 
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Het landelijke verzuimcijfer bedraagt 

gemiddeld ca. 6,5%. Ichthus streeft een 

maximum van 4% na. Dat percentage 

is over 2015 in verband met langdurig 

ziekteverzuim op de Parel en de Ark  

niet gehaald. Het ziekteverzuimcijfer 

Ichthusbreed is 6,68%.

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 6,35 62,5 2,95 71,8

Ziekteverzuim
Over 2015 toont het ziekteverzuim de volgende cijfers:
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3 CITO-eindtoets
Jaarlijks werd in februari onder de leerlingen van groep 8 de CITO-eindtoets afgenomen. In 2015 

is de eindtoets voor het eerst afgenomen in april. Wij vermelden de scores van 2012, 2013, 2014 

en 2015.

PCBS Realisatie 

2012

Realisatie

2013

Realisatie

2014

Realisatie

2015

Norm Ambitie 

Ichthus

Van der Brugghen 538,8 538,9 538,3 538,2 535,1 537,1

De Parel 531,2 533,0 535,9 542,0 535,1 537,1

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

De Ark 541,0 540,3 537,9 539,8 534,3 536,3

Eben-Haëzer 535,3 536,5 536,1 534,0 533,5 535,5

Norm = ondergrens inspectie; Norm Ichthus = landelijk gemiddelde 

Kwalitatieve gegevens
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PCBS VWO HAVO

VWO 

HAVO VMBO

HAVO

VMBO

T

VMBO

en lager

De Ark 25,2% 29,2% 29,2% 8,3% 8,3%

Van der Brugghen 30,0% 40,0% 17,0% 13,0%

Eben-Haëzer 26,3% 31,6% 2,6% 18,5% 10,5% 10,5%

De Parel 47,7% 19,0% 19,0% 9,5% 4,8%

Rehoboth 32,1% 2,6% 48,0% 5,0% 15,0%

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

groep 8 in 2015 uitstroomden. 
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4Jaarrekening en begroting

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2009

Liquiditeit

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2,19
2,24

1,94
2,21

2,69
2,56 2,49

Ichthus

Ondergrens
0,0%

10,0%

20,0%

2009

Weerstandsvermogen

2010 2011 2012 2013 2014 2015

10,8 12,0 14,2 12,9
15,6 14,2 12,6

Ichthus

Ondergrens

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2009

Liquiditeit

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2,19
2,24

1,94
2,21

2,69
2,56 2,49

Ichthus

Ondergrens
0,0%

10,0%

20,0%

2009

Weerstandsvermogen

2010 2011 2012 2013 2014 2015

10,8 12,0 14,2 12,9
15,6 14,2 12,6

Ichthus

Ondergrens

VPCBO Ichthus Jaarverslag 2015VPCBO Ichthus Jaarverslag 2015 1514



4 Vermogen per 31 december 2015

31-12-15 31-12-14 31-12-15 31-12-14

ACTIVA PASSIVA

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

986.000

 4.000

 1. 007.000

 4.000

Eigen vermogen 

Voorzieningen

1.699.000 

211.000

1.807.000 

65.000

Vlottende activa Langlopende schulden 0 0

Vorderingen 

Liquide middelen

 345.000

 1.194.000

384.000

1.028.000 Kortlopende schulden 619.000 551.000

ToTAAl AcTiVA 2.529.000 2.423.000 ToTAAl PAssiVA 2.529.000 2.423.000

Exploitatierekening 2015 en begroting 2016

Realisatie 2014 Begroting 2015 Realisatie 2015 Begroting 2016

Exploitatie

Rijksbijdragen 5.317.117 5.328.734 5.466.322 5.504.700

Overige overheidsbijdragen 52.077 27.690 28.195 4.100

Overige baten 264.801 132.961 132.422 98.900

Totaal Baten 5.633.995 5.489.385 5.627.949 5.607.700

lasten

Beleidsprogramma's 31.300

Personele lasten 4.783.740 4.650.440 4.671.556 4.622.000

Afschrijvingen 207.536 147.449 157.995 149.900

Huisvestingslasten 321.590 419.030 449.626 424.300

Overige instellingslasten 439.393 438.899 466.802 425.000

Totaal lasten 5.752.259 5.655.818 5.745.979 5.652.500

saldo baten en lasten -118.264 -166.433 -118.030 -44.800

Financiële baten en lasten 11.162 11.500 10.622 7.700

Resultaat -107.102 -154.933 -107.408 -37.100
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Accountant
Op 19 mei 2016 werd een goedkeurende verklaring afgegeven door de accountant. In de controle-

verklaring 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 be-

stuurscentrum in ‘t Visnet.

We sluiten het jaar 2015 af met een negatief resultaat van 

€107.400. Het exploitatietekort valt lager uit dan het begrote 

tekort van  €154.900.

Het verschil is het gevolg van: hogere inkomsten € 138.600 

(rijksbijdragen), lagere salariskosten € 21.100, hogere overige 

personele lasten € 42.200, hogere afschrijvingen  €10.500, 

hogere huisvestingslasten  € 30.600 door vnl. onderhoud en 

energie en hogere overige instellingslasten  € 27.900 door 

vnl. leermiddelen. Medio 2015 hebben adviseurs van Verus, 

vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland, 

een nulmeting op de bedrijfsvoering en een uitgebreide risico-

analyse uitgevoerd. De aanbevelingen zijn omgezet in een plan 

van aanpak en in 2016 is een start gemaakt met het verbeter-

traject.
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Jaarverslag scholen
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Adres Salland 2

 1274 KL  Huizen

 035 - 5266835 

 deark@ichthushuizen.nl 

Directeur Dhr. J.P. Verbree (interim directeur)

Website www.arkhuizen.nl

Op de teldatum, 1 oktober 2015, telden wij 222 leerlingen op onze school. Dit betekent een 

stijging van 4 leerlingen. We merken echter dat het aantal kinderen in onze wijk afneemt, waar-

door we de komende jaren rekening houden met een dalend leerlingenaantal. In het schooljaar 

2015-2016 waren de leerlingen over 9 groepen verdeeld, in het schooljaar 2016-2017 zullen dit 8 

groepen zijn.

We hopen op aanmeldingen vanuit de aangrenzende nieuwbouwwijk ‘de Blaricummermeent’, 

zodat het totaal aantal leerlingen op peil blijft.

De school behaalde in 2015 opnieuw uitstekende resultaten. De groepen 8 scoren de laatste 

jaren bij de CITO-eindtoets steeds boven de bovengrens die de inspectie aangeeft. Ook zijn de 

resultaten van tussentoetsen goed te noemen.

In 2015 werd nagedacht over het nieuwe schoolplan, dit plan wordt in 2016 afgerond. Hierin is 

de koers voor de komende jaren uitgewerkt.

Daarnaast werkt de school met een jaarplan. In het jaarplan worden verbeterpunten uitgewerkt. 

Op school wordt gewerkt vanuit ‘De Betere Basisschool’. Volgens een planning worden afspraken 

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

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

grotere verantwoordelijkheid om draagkracht en eigenaarschap te vergroten.  Voorbeelden waar-

aan stuurgroepen werken zijn: leerlijn spelling, de instructiekwaliteit van leerkrachten en voor de 

kleutergroepen het omgaan met leerlijnen.
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De directeur van de school werd begin 2015 ziek, zij is nog niet hersteld. De leiding van de 

school ging eerst over naar een andere directeur binnen de Vereniging en vanaf augustus 2015 

naar een (externe) interim directeur. Ook was er in 2015 een teamleider/leerkracht langdurig 

ziek. Zij is inmiddels weer hersteld. Een lastig punt voor de school was de invulling van het mid-

denkader (teamleiders), het lukte in 2015 niet om hiervoor een structurele oplossing te vinden. 

Er werd daarom gekozen voor externe invulling. Inmiddels is er een vaste teamleider voor de 

onderbouw en is er ook voor de bovenbouw een oplossing gevonden.

Kwaliteit is de goede dingen goed doen. Veel zaken gaan goed op de school. De resultaten zijn 

goed, de teamleden functioneren voldoende tot goed en het klimaat op school is positief.

Ook is de zorgstructuur van de school goed ontwikkeld. 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 ouders het onderwijs ervaren, zijn we blij met de uitkomsten van de 

tevredenheidspeiling die begin 2016 werd gehouden.

Actueel is dat de school vanaf 1 augustus a.s. gaat werken met een continurooster van vijf gelijke 

schooldagen, van 8.30 – 14.00 uur. Vanaf dat moment eten alle leerlingen alle dagen op school. 

Wat ons verder bezig houdt is hoe de personele bezetting, waaronder de directie, er in het vol-

gende schooljaar uit zal zien.

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

is voldoende onderhouden. We hadden onze belangstelling getoond voor 

verplaatsing naar het schoolgebouw van ‘de Werf’, maar we hebben 

vernomen dat hier een andere school naar toe gaat. De school zal dus 

op de huidige locatie blijven. Nu dit een feit is, willen wij nadenken 

over modernisering van het gebouw en het plein.

19VPCBO Ichthus Jaarverslag 2015VPCBO Ichthus Jaarverslag 2015 1918 VPCBO Ichthus Jaarverslag 2015



Adres Thorbeckestraat 2

 1272 HC  Huizen

 035 - 5251365

 vanderbrugghen@ichthushuizen.nl 

Directeur Mw. R. Haarhuis

Website www.vanderbrugghenschool.nl

Per 1 okt. 2012: 229 leerlingen,      Per 1 okt. 2013: 234 leerlingen

Per 1 okt. 2014: 242 leerlingen,      Per 1 okt. 2015: 253 leerlingen

We merken nog steeds dat er veel belangstelling is voor onze school. De kinderen komen met veel 

plezier naar school en werken graag in het afwisselende programma dat TOM onderwijs in zich 

heeft. Op dit moment moeten we regelmatig ouders teleurstellen omdat er geen ruimte meer is in 

de groepen voor nieuwe leerlingen. 

Nu het TOM onderwijs ons echt in de vingers zit, kwam dit jaar de uitdaging om met elkaar nieuwe 

plannen te ontwikkelen voor het schoolplan voor de komende 4 jaar.  We zijn gestart met een 

SWOT analyse die we onafhankelijk van elkaar hebben laten maken door het team, het MT, de MR 

en ook door de leerlingen. Dit is ons uitgangspunt geweest om op een doordachte manier verder te 

bouwen. Vanuit de plannen hebben we een lijn uitgezet waarin we planmatig verbeteringen kun-

nen inbouwen en ook kunnen evalueren.

Op het gebied van SWPBS hebben we mee gedaan aan een breed landelijk onderzoek dat ons 

heeft geholpen om ons voor te bereiden op de certificering. Op basis van deze gegevens kunnen 

we de certificering aanvragen en we hebben nog een paar kleine actiepunten staan.  

We zijn met een nieuw digitaal systeem gaan werken om de incidentenregistratie beter op orde 

te kunnen krijgen. We kunnen nu goede analyses maken en de leerkrachten werken steeds beter 

vanuit de data die ze invoeren.
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In de afgelopen periode zijn we als team steeds meer de focus gaan leggen op de zaken die er toe 

doen. We maken duidelijke keuzes. De leerkrachten zijn enthousiast over hun vak en overleggen 

steeds meer over de inhoud. Het MT bezoekt de groepen aan de hand van vastgestelde kijkwijzers 

op de verschillende onderdelen zoals SWPBS, instructie of klassenmanagement. Dit creëert meer 

eenheid. Ook heeft het MT het personeel onderverdeeld in groepen waardoor ook op persoonlijk 

vlak iedereen meer in beeld blijft. Een van de collega’s heeft de keuze gemaakt om het onderwijs 

te verlaten vanwege de druk die het vak haar gaf.

We hebben een aantal interventies gepleegd om beter te kunnen monitoren op kwaliteit. We voer-

den al opbrengst gerichte gesprekken maar leerkrachten bereiden ze nu voor naar aanleiding van 

vragen. Ook voeren we sommige gesprekken met 2 groepen samen om de aansluiting te bespreken 

of een vergelijk te kunnen maken tussen 2 identieke groepen. Als MT zijn we samen een leergroep 

gestart om de processen beter vanuit de theorie te kunnen managen. Leerkrachten met interesse 

mogen aansluiten.  We werken steeds meer vanuit procedures, vastgestelde normeringen.

We hebben het jaar 2015-2016 gebruikt om alle vereisten voor de implementatie van het vijf ge-

lijke dagen model op orde te krijgen. Dit betreft roosters, lunchpauzes etc.  Op dit moment werken 

we met het vijf gelijke dagen model en is er een enquête geweest onder ouders en leerkrachten 

en kinderen. De reacties zijn onverdeeld enthousiast. De school mag zich nog steeds gelukkig prij-

zen met een grote belangstelling onder de ouders. Ook zien we steeds vaker dat teams bij ons op 

school komen kijken of informatie vragen over ons TOM model.  

Het gebouw wordt inmiddels tot de laatste centimeter gebruikt. Ook het 

speellokaal is opgeofferd om er een groep in te kunnen herbergen. De 

groepen 1 en 2 gymmen nu in de gemeentelijke gymzaal op het plein.  

We maken ook gebruik van de vide zodat kinderen daar samen kun-

nen werken en overleggen over een project.
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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 2015 tellen we 242 leerlingen. 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 Zeeheldenwijk 

verjongt langzaam. 

We hebben te maken met concurrentie van 3 scholen in de nabijheid.

Volgens het meerjarenplan Taal/lezen krijgt het opzetten van woordenschatonderwijs dit jaar veel 

aandacht. De methodiek voor spelling van Jose Schraven is nu ingevoerd vanaf groep 1 t/m 8. Het 

borgen van de effectieve leestijd/strategie en de leestassen is gehandhaafd.  

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, spelling en  rekenen. Door te 

werken met groepsplannen krijgen leerkrachten beter zicht op de verschillen tussen de kinderen en 

handelen naar de onderwijsbehoefte van de kinderen.

Twee nieuwe methoden werden aangeschaft. Voor rekenen: Wereld in getallen en Aardrijkskunde: 

Wereldzaken. Hiermee zijn we in september 2015 van start gegaan.
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Binnen de school werken 23 teamleden. Een aandachtspunt blijft een evenwichtige verdeling 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 zijn 

onderwijskundige specialisten op het gebied van Taal/Lezen, Engels en Pedagogisch handelen 

aanwezig.

Om binnen een school vernieuwingen goed  te plannen en te borgen werd er in 2015 Ichthusbreed 

ingeschreven op het traject De Betere Basisschool. MT leden, IB’ers en team zijn hierin geschoold.

 

Op 31 augustus 2015 hebben we een inspectiebezoek gehad. De opbrengsten zijn voldoende. Op 

het gebied van schoolklimaat en veiligheid scoren we goed. Het basisarrangement blijft ongewijzigd.

In juni 2015 is, in overleg met het team, gekozen voor de profilering Engels (Vroeg Vreemde Talen 

Onderwijs). Een onderwijskundig specialist Engels heeft samen met directie een meerjarenbe-

leidsplan opgesteld. Doel: een gecertificeerde VVTO school binnen vier jaar.  Het Europees Platform 

heeft voor het schooljaar 2015-2016 subsidie voor lesmaterialen Engels en scholing van het team 

verleend. In januari 2016 staat the kick off met kinderen, ouders en team gepland.

Het gebouw voldoet in alle opzichten. Tevens voldoet het gebouw aan de 

eisen van het huidige onderwijs.
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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 2015 ontvingen 194 kinderen onderwijs, verdeeld over acht groepen. 

Er is sprake van een lichte groei, nieuwe ouders weten onze school te vinden.

Kinderen bezoeken de school voor leren en leven: kennisoverdracht is ons eerste doel, pedagogisch 

handelen en samenleven zijn belangrijke elementen in de school.  

Wij vinden het belangrijk dat kinderen en ouders zich gehoord en gezien weten. De intern begelei-

der speelt hier, met de leerkrachten, een belangrijke rol in. We betrekken ouders bij de ontwikke-

ling van hun kinderen door middel van kennismakingsgesprekken en spreekuurweken.

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

de klassen. We werken 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. Een belangrijke werkwijze hierin 

is het modelen door leerkrachten: door hardop te denken een leesstrategie uitleggen. Voor het 

technisch lezen werken we nu in alle groepen met de nieuwe methode ‘station Zuid’.

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

Het MT is compleet met twee teamleiders, de IB’er en de directeur. De intern begeleider heeft am-

bulante tijd om de leerlingzorg goed te kunnen begeleiden en de leerkrachten te kunnen coachen. 

De teamleiders hebben verantwoordelijkheid voor onder- of bovenbouw. Door het scholingstraject 

De Betere Basisschool dragen we in het MT zorg voor een goede schoolorganisatie.
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Om de voortgang en kwaliteit van onderwijs te waarborgen werken we met stuurgroepen.  

Leerkrachten worden zo betrokken bij plannen en borgen van beleidszaken. 

We werken aan een positief schoolklimaat en aan goede prestaties van onze leerlingen. De direc-

teur en IB’er bezoeken lessen en geven hierop, met behulp van een kijkwijzer, feed-back. Leer-

krachten krijgen actiepunten aangereikt om hun eigen kwaliteit te verbeteren. De ontwikkeling van 

de kwaliteitsstandaard doordacht lesgeven wordt betrokken in het persoonlijk ontwikkelingsplan 

van de individuele leerkrachten.

We bereiden ons voor op werken met het continurooster vanaf augustus 2016.  

We zijn in augustus begonnen met het vak wereldverkenning met behulp van de methode ‘Samen 

op Aarde’. In alle groepen wordt thematisch lesgegeven, waarbij de vakken aardrijkskunde, ge-

schiedenis, biologie, burgerschap en topografie niet meer als afzonderlijke vakken worden onder-

wezen, maar geïntegreerd zijn in de aangeboden thema’s. In deze methode is veel aandacht voor 

het aanleren van 21e-eeuws vaardigheden als ICT, samenwerken, presenteren, verbanden leren 

leggen, oplossingsgericht en creatief denken. 

Er is iedere week een les met kennisoverdracht, daarnaast zoeken kinderen antwoorden op onder-

zoeksvragen, maken zij werkstukken op de computer of met materiaal en presenteren hun bevin-

dingen aan elkaar. Ook maakt ieder kind per thema een persoonlijk themawerkstuk. Deze methode 

vergt van onze school op vele gebieden verdere ontwikkeling in de komende jaren. Het team zet 

zich hier enthousiast voor in. De lessen wetenschap en techniek, Engelse les voor alle leerlingen en 

coöperatieve werkvormen zijn vaste elementen binnen ons onderwijsconcept.

We werken in een prettig, licht gebouw en met een leuk plein waar kinderen 

in de pauzes kunnen spelen. Met de gemeente zijn we in overleg over de 

vervanging van gedeelten van de kozijnen en een degelijke schilderbeurt 

voor de buitenkant van de school. Dit zal in 2016 worden uitgevoerd.
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Adres Studiostraat 45

 1276 NA Huizen

 035 - 5252982

 rehoboth@ichthushuizen.nl

Directeur Mw. M. Postuma (interim directeur)

Website www.rehobothhuizen.nl

Op 1 oktober 2015 telde de Rehobothschool 248 leerlingen. Op 1 oktober 2014 waren dit 263 

leerlingen. We zien een daling in ons leerlingaantal. De gemeente heeft dit voorspeld. Toch zet 

de daling niet zo scherp in als de prognoses. PR heeft de aandacht van de school.

Steeds meer leerlingen hebben intensieve begeleiding nodig. Deze begeleiding kunnen we de 

leerlingen goed bieden, doordat de doorgaande lijn van de kwaliteitszorg is verstevigd.

 

De doorgaande lijn op het gebied van handelingsgericht werken, didactisch handelen is opnieuw 

vastgesteld en wordt door middel van structurele klasobservaties bewaakt. Voor de vakgebieden 

spelling, rekenen, begrijpend lezen en taal wordt er gewerkt met een groepsplan. Alle leerkrach-

ten hebben naar aanleiding van de Cito gegevens januari 2016 een screeningsanalyse van hun 

groep gemaakt. De conclusies zijn besproken in een groepsbespreking. Smarties is dit jaar gecon-

tinueerd. Ook maakt de Rehobothschool gebruik van de Plusklas. RT is minimaal en zal komend 

cursusjaar worden uitgebreid.

Op de Rehobothschool werkt momenteel een interim directeur. Zij zal tot de zomervakantie 2016 

werkzaam zijn. Haar opdracht is vooral een cultuuropdracht: professioneel handelen van het 

team. De teamleider onderbouw heeft haar taak als teamleider neergelegd. Er is nu een teamlei-

der voor de hele school. We volgen de planning van de Betere Basisschool van de CED groep. De 

verbeterteams werken goed samen aan onderwijsinhoudelijke ontwikkeling.
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Onze aandacht is nog steeds gericht op verbetering van de communicatie. Ouders worden eerder 

en beter geïnformeerd door middel van de mail en Studionieuws. Tevens ontvangen zij iedere 

week een bericht uit de groep. We beogen de kwaliteit van het onderwijs voor ieder individueel 

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

Educatief partnerschap is voor de komende twee jaar opgenomen in de schoolplanning. 

Het openstellen van het ouderportal werpt zijn vruchten af. Ouders vinden het fijn zo de ontwik-

keling van hun kind te kunnen volgen. We hebben de tien-minutengesprekken zo ingericht dat 

ouders ook inbreng hebben in het gesprek en werken tijdens het gesprek met een agenda. Dit is 

goed ervaren door ouders.

Op de Rehobothschool werken we  aan de doorgaande lijn op het gebied van kwaliteitszorg en 

aan de professionele cultuur. Een zeer klein deel van de ouders heeft gereageerd op de OTP. 

Over het algemeen zijn deze ouders tevreden. Schoonmaak en hygiëne van de school scoort laag. 

In het team heerst een positieve sfeer. Iedereen heeft hart voor de school en werkt hard aan het 

bereiken van de gestelde doelen en plannen.

Volgend cursusjaar zal het continurooster worden ingevoerd.

 

Op dit moment wordt het dak gerenoveerd. De overlast is groot. Na de meivakantie 2016 zullen 

de werkzaamheden worden afgerond.

Op het plein staan twee noodlokalen, die na de zomervakantie van 2016 niet meer 

in gebruik genomen worden. Voorstel is om deze van het plein te verwijderen 

en het plein kindvriendelijker te maken.
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Adressen

Bestuur 
Mw. M. Rebel – Vos    

voorzitter 

Scheepswerf 23

035 – 5264497

Dhr. M. Kos

secretaris

IJsselmeerstraat 100

06-20634470

VACANT

algemeen directeur

Bestuurscentrum Ichthus
De Ruyterstraat 7

035 - 5256961

info@ichthushuizen.nl

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
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