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Aanmelding nieuwe leerlingen
Traditiegetrouw beginnen ouders in januari vaak na te denken 

over de aanmelding van hun zoon/dochter voor het nieuwe 

schooljaar. De directeuren van de scholen maken graag tijd vrij 

om hen rond te leiden en te vertellen over hun school. Kent u 

ouders die op zoek zijn naar een fijne school voor hun kind, in uw 

familie- en kennissenkring of in uw straat, wijs hen dan eens op 

onze scholen. Er staat altijd een Ichthusschool bij u in de buurt. 

Voorwoord
Met veel genoegen bieden wij u onze jaarlijkse nieuwsbrief aan. 

Hiermee worden onze leden halverwege het verenigingsjaar ge-

informeerd over actuele ontwikkelingen. Ook nu is er weer meer 

dan genoeg te melden. Ik hoop dat u de nieuwsbrief met plezier 

en belangstelling leest.

Wij verspreiden de nieuwsbrief ook onder de ouders van de leer-

lingen van onze scholen. Het bestuur wil transparant zijn in het 

beleid en de keuzes die het maakt. Wellicht is de nieuwsbrief 

aanleiding om uzelf aan te melden als lid. Ga hiervoor naar onze 

website www.ichthushuizen.nl of vraag een aanmeldingsformu-

lier op school. Van harte welkom. 

Tom van der Poel, voorzitter

Bestuurssamenstelling
Per 1 oktober jl. legde Jeroen Bigot zijn taak als secretaris van 

VPCBO Ichthus neer. Het betrekken van een nieuwe werkkring was 

niet te combineren met de voortzetting van het bestuurslidmaat-

schap. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inzet en betrok-

kenheid gedurende een periode van ruim zeven jaar. Marcel Kos 

neemt de taak van secretaris van hem over. 

ANBI-status
Van verschillende kanten, zowel leden als belangstellenden, 

bereikte ons de vraag of het mogelijk is de schoolvereniging 

Ichthus ook financieel te ondersteunen met een bijdrage. Mensen 

willen op deze wijze duidelijk maken dat zij het belangrijk vinden 

dat actief gewerkt blijft worden aan de instandhouding van het 

christelijk onderwijs in Huizen. De mogelijkheid een gift over te 

maken bestaat altijd. Sinds een jaar is die mogelijkheid nog aan-

trekkelijker geworden. Ichthus is door de belastingdienst namelijk 

de ANBI-status toegekend (algemeen nut beogende instelling). 

Uw gift wordt daarmee aftrekbaar bij uw belastingaangifte.  

Wanneer u gebruik wilt maken van de mogelijkheid Ichthus met 

een gift te ondersteunen dan kunt u uw bijdrage overmaken op  

rekeningnummer NL 41 RABO 0339 9646 26, t.n.v. VPCBO  

Ichthus, Huizen. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk. 

Strategisch beleidsplan
Iedere 4 jaar wordt van schoolbesturen verwacht dat zij zich 

bezinnen en beraden op de ontwikkelingen binnen het onder-

wijs en de doelstellingen die daar voor bestuur en scholen uit 

Scholen

PCBS de Ark
Salland 2

035 - 5266835 

www.arkhuizen.nl 

PCBS van der BrugghenSchool
Thorbeckestraat 2

035 - 5251365 

www.vanderbrugghenschool.nl 

PCBS Eben-Haëzer
Locatie Willem Alexanderschool

Vissersstraat 53

035 - 5253076 

www.ehshuizen.nl 

Locatie Beatrixschool

Jac. van Wassenaerstraat 5

035 - 5253276 

PCBS de Parel
Holleblok 6

035 - 5257155 

www.parelhuizen.nl 

PCBS Rehoboth
Studiostraat 45

035 - 5252982 

www.rehobothhuizen.nl 

Namen en adressen

Bestuur
Dhr. T.R. van der Poel

voorzitter

Lijzij 115

035 - 6563901

Dhr. M. Kos

secretaris

IJsselmeerstraat 100

035 – 6478337

Dhr. G.T. Tissink

algemeen directeur

Bestuurscentrum Ichthus

De Ruyterstraat 7

035 – 5256961

info@ichthushuizen.nl 

www.ichthushuizen.nl

Bent u op zoek naar een protestants-christelijke school? 
Kom dan eens kijken op één van de basisscholen van 
Ichthus. Er is altijd een school bij u in de buurt.

Voor meer informatie:

www.ichthushuizen.nl

035 - 5256961

DE BESTE SCHOOL KIEZEN VOOR MIJN KIND!

De scholen van Ichthus:
PCBS de Ark

PCBS van der Brugghen
PCBS Eben-Haëzer

PCBS de Parel
PCBS Rehoboth

   Wat is uw goede 

voornemen voor 2014?

ICHTHUS, DE BASIS VOOR JE LEVEN



Ouders
Ouders hebben een eigen specifieke rol in het proces van onder-

steuningstoewijzing. Om die reden worden zij dan ook vanaf het 

eerste moment in het overleg betrokken. Samen met de school 

en de externe begeleiders zoeken zij naar wat het beste is voor 

hun kind. Zo is er werkelijk sprake van educatief partnerschap.

Ondersteuningsplanraad
Het onderwijskundig beleid en de inzet van de middelen 

worden door het bestuur van het samenwerkingsver-

band verwoord in het ondersteuningsplan. Dit document wordt 

voordat het wordt vastgesteld, voorgelegd aan de ondersteu-

ningsplanraad. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van 

personeel en ouders. Ook hieruit blijkt dat Passend Onderwijs 

een verantwoordelijkheid van alle betrokkenen is.

Website en nieuwsbrief
De informatie die wij u via deze nieuwsbrief geven is slechts 

beknopt. Wanneer u meer wilt lezen over Passend 

Onderwijs en het samenwerkingsverband Unita dan 

kunt u terecht op de website www.swvunita.nl. U 

vindt hier een overzicht van deelnemende scholen en 

besturen en uitgebreide beschrijving van doelstellingen, werk-

wijze en plannen. Onder de knop ‘Nieuwsbrieven’ kunt u 

alle reeds verschenen nieuwsbrieven lezen. Daar kunt 

u ook uw adresgegevens achter laten voor toezen-

ding van de digitale nieuwsbrief.

voortvloeien. Van daaruit worden nieuwe plannen gemaakt. 

Een deel van deze plannen wordt ingegeven door veranderend 

overheidsbeleid, een ander deel door maatschappelijke ontwik-

kelingen en gewijzigde inzichten. In de afgelopen maanden 

is het bestuur met verschillende personen en organisaties in 

gesprek gegaan, op zoek naar input voor het nieuwe strategisch 

beleidsplan. Ten aanzien van de identiteit werd in het voorjaar 

van 2013 een mini-conferentie georganiseerd waar-

aan werd deelgenomen door vertegenwoordigers 

van scholen, kerken en politieke partijen. Rondom 

de financiën werd overleg gevoerd met de accountant van de 

vereniging. De directeuren van de scholen werden uitgenodigd 

voor een intensief gesprek rond de thema’s personeel, onderwijs 

en schoolontwikkeling. Om zicht te krijgen op een verantwoord 

zelfstandig voortbestaan van de vereniging werd gesproken 

met vertegenwoordigers van de Besturenraad, de landelijke 

koepel voor het protestants christelijk onderwijs. Van alle kanten 

werden op deze manier informatie, ideeën en aanbevelingen 

verzameld. In de loop van 2014 worden hieruit conclu-

sies getrokken, die worden verwoord in een nieuw 

strategisch beleidsplan. In een volgende nieuwsbrief 

zullen wij u hierover graag informeren.

Passend Onderwijs 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 12 juni 

2013 werden vragen gesteld over de invoering 

en vormgeving van Passend Onderwijs in onze 

regio. Sinds 2008 zijn de gezamenlijke besturen 

hierover met elkaar in gesprek. In de afgelopen 

5 jaar werd de wet- en regelgeving rondom Pas-

send Onderwijs regelmatig aangepast. Inmiddels 

is het gehele traject door Eerste en Tweede Kamer 

bewandeld en is de wet aangenomen. 

SWV Unita
Anders dan in het verleden waren besturen niet vrij in de keuze 

van hun partners om mee samen te werken. De minister deelde 

de nieuwe samenwerkingsverbanden Passend Onder-

wijs in op basis van postcode. Schoolbesturen waren 

verplicht zich hierbij aan te sluiten. Zo ontstonden 

landelijk 76 samenwerkingsverbanden. De 31 besturen 

uit de regio ’t Gooi hebben zich verenigd in SWV Unita.

Zorgplicht
Een belangrijk onderdeel van de wet Passend Onderwijs is de 

zorgplicht die voortaan voor besturen geldt. Tot op dit moment 

kan een school een leerling weigeren aan te nemen wanneer 

de school van mening is dat de passende ondersteu-

ning niet kan worden geboden. Onder de nieuwe 

wet blijft de school verantwoordelijk totdat de 

leerling een passende onderwijsplek gevonden 

heeft.

Thuisnabij
Ieder samenwerkingsverband moet een dekkend netwerk van 

onderwijsvoorzieningen aan kunnen bieden. Hiermee wordt 

bereikt dat leerlingen minder ver hoeven te reizen wanneer 

zij zijn aangewezen op bijzondere vormen van onderwijs en 

ondersteuning. Twee groepen zijn hiervan uitgesloten. Kinde-

ren met problemen aan ogen (blind, slechtziend) of oren (doof, 

slechthorend) blijven aangewezen op landelijke organisaties als 

Bartimeüs en Effatha.

Van oud naar nieuw
Passend Onderwijs is niet helemaal nieuw. Onder de wet ‘Weer 

Samen Naar School’ werken scholen voor speciaal, speciaal 

basis- en basisonderwijs al ruim 20 jaar samen. In die tijd is er 

veel deskundigheid opgebouwd. Dat wordt nu niet zomaar aan 

de kant geschoven. Er komt een ruime overgangsperiode waarin 

de nieuwe werkwijze steeds meer in de plaats komt van de 

gegroeide. Werkgelegenheid blijft gehandhaafd en onderwijs-

voorzieningen blijven bestaan. 

Basisondersteuning
Binnen SWV Unita is een gezamenlijk niveau van basisonder-

steuning afgesproken. Dit houdt in dat iedere school een 

zelfde aanbod van begeleiding en ondersteuning 

kan bieden. Wanneer de ondersteuningsvraag de 

basisondersteuning overstijgt dan wordt met de 

leerling verder gewerkt op basis van een speciaal 

arrangement. In sommige gevallen kan dit arran-

gement worden aangeboden op de eigen basis-

school. In de meeste gevallen zal een dergelijk 

arrangement worden aangeboden op een school 

voor speciaal of speciaal basisonderwijs. 

PCBS de Parel was in het afgelopen schooljaar één 

van de 20 scholen die meedeed aan een pilotproject om 

de toekomstige werkwijze van het samenwerkingsverband in 

de praktijk uit te proberen. Mw. Tonny Eekel, intern begeleider, 

was daar nauw bij betrokken. Zij is enthousiast over de nieuwe 

aanpak. ‘Voor 6 leerlingen heb ik afgelopen schooljaar het 

nieuwe traject doorlopen. Het viel mij op dat de onder-

steuning en de begeleiding heel snel op gang komen. Er 

is geen bureaucratie. De deskundigen zaten binnen een week 

aan tafel. Het was voor mijzelf en de leerkracht al snel duidelijk 

welk traject van ondersteuning wij met de betreffende leerling 

moesten doorlopen. De begeleiding en de tips die wij ontvingen 

waren heel praktisch en bruikbaar. Misschien wel de belangrijk-

ste verbetering is de betrokkenheid van de ouders. Zij zijn vanaf 

het eerste contact aanwezig en denken en praten mee. Zo 

wordt ondersteuning echt iets van school en thuis ge-

zamenlijk. Ik ben blij dat wij dit schooljaar opnieuw 

in de pilot mee kunnen draaien, waardoor twee 

nieuwe leerlingen extra ondersteuning ontvangen.’

Nieuwbouw en 
renovatie
Nieuwbouw
Wij zijn blij dat we 

in deze nieuwsbrief 

kunnen melden dat de 

nieuwbouw bij de Van der 

Brugghenschool ook is ge-

start. Daar hebben we heel lang 

op moeten wachten. De oplevering 

was voorzien rond de kerstvakantie. Dat 

wordt iets later, eind februari. Ondanks deze vertraging zijn we 

heel blij dat we straks de nieuwe ruimten in gebruik kunnen 

nemen. 

Renovatie
Voor het onderhoud van de scholen stelde Ichthus een meerja-

renonderhoudsplanning op. Hierin staat beschreven wat er per 

jaar per school aan onderhoud nodig is. Soms gaat dit om wat 

kleine reparaties, soms gaat het om ingrijpende werkzaam-

heden. Zo zijn wij bijvoorbeeld recent gestart met een 

opknapbeurt voor de Rehobothschool. Entree en schoolplein 

werden als eerste aangepakt. Binnenkort volgen renovatie van 

het dak en verfwerk binnen. We gaan er vanuit dat het systema-

tisch onderhoud aan de schoolgebouwen er mede toe bijdraagt 

dat kinderen onderwijs ontvangen in een aantrekkelijke en 

functionele omgeving. 
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algemeen directeur

Bestuurscentrum Ichthus

De Ruyterstraat 7

035 – 5256961

info@ichthushuizen.nl 

www.ichthushuizen.nl

Bent u op zoek naar een protestants-christelijke school? 
Kom dan eens kijken op één van de basisscholen van 
Ichthus. Er is altijd een school bij u in de buurt.

Voor meer informatie:

www.ichthushuizen.nl

035 - 5256961

DE BESTE SCHOOL KIEZEN VOOR MIJN KIND!

De scholen van Ichthus:
PCBS de Ark

PCBS van der Brugghen
PCBS Eben-Haëzer

PCBS de Parel
PCBS Rehoboth

   Wat is uw goede 

voornemen voor 2014?

ICHTHUS, DE BASIS VOOR JE LEVEN


