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Wij zijn ons zeer bewust van 

het feit dat de mens meer 

talenten heeft dan alleen wat 

toetsbaar en meetbaar is. Een kind is 

meer dan lezen, rekenen en taal. Ontwikkeling 

kent nog een kant, die van de creativiteit. Om die reden bieden 

scholen een afwisselend en toereikend aanbod aan activiteiten 

gericht op cultuur, techniek en burgerschap.

Aanmelding nieuwe leerlingen
Januari is vanouds de maand dat ouders nadenken 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 is altijd een Ichthusschool in de buurt.   

Voorwoord
Met veel genoegen zenden wij u onze jaarlijkse nieuwsbrief toe. 

Het is inmiddels een vast gebruik dat wij u hiermee halverwege 

het verenigingsjaar informeren over actuele ontwikkelingen. Ook 

nu is er weer meer dan genoeg te vertellen. Wij hopen dat u de 

nieuwsbrief met plezier en belangstelling leest.

Behalve onder onze leden en relaties verspreiden wij deze 

nieuwsbrief ook onder de ouders van de leerlingen van onze 

scholen. Als bestuur willen we transparant zijn in het beleid en 

de keuzes die we maken. Wellicht is de nieuwsbrief aanleiding 

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

www.ichthushuizen.nl of vraag een aanmeldingsformulier op 

school. Van harte welkom. 

Gert Tissink, algemeen directeur

Martine Rebel-Vos, voorzitter

Vereniging
Samenstelling bestuur
In het vorige schooljaar is de samenstelling van het bestuur van 

Ichthus flink gewijzigd. Tijdens de algemene ledenvergadering 

van juni 2014 werd duidelijk dat vrijwel alle vertrouwde ge-

zichten uit de periode 2008 - 2013 plaats maakten voor nieuwe 

mensen. We zijn blij dat we beschikken over een betrokken 

achterban waaruit zich telkens leden aandienen die gedurende 

enkele jaren bestuursverantwoordelijkheid willen dragen.

Op 1 januari jl. trad de voorzitter Tom van der Poel terug. Hij was 

ruim 7 jaar actief binnen het bestuur. Wij zijn hem zeer erkentelijk 

voor zijn inzet in de afgelopen jaren en danken hem hartelijk voor 

zijn bijdrage aan de ontwikkeling van onze schoolvereniging. De 

voorzittershamer is overgenomen door mw. Martine Rebel - Vos. 

Wij wensen haar succes in deze verantwoordelijke functie.  

Bestuur en toezicht
Sinds enkele jaren is de wet Governance van kracht. Deze 

beschrijft hoe organisaties bestuur en toezicht dienen vorm te 

geven. Het bestuur in de nieuwe samenstelling volgde een scho-

lingsbijeenkomst om de bestuursvorm zoals Ichthus die destijds 

inrichtte te evalueren en opnieuw te overwegen. De bijeenkomst 

heeft niet geleid tot ingrijpende aanpassingen. Dat betekent dat 

ook voor de komende periode gewerkt wordt vanuit het model 

waarbij alle bestuurlijke taken worden gemandateerd aan de 

algemeen directeur. 
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komsten georganiseerd waar leerkrachten elkaar ontmoeten en 

kennis en ervaringen uitwisselen. Daarnaast biedt de Ichthus-

academie voor het vierde jaar op rij een uitgebreid en afwis-

selend aanbod aan cursussen en workshops. Deze worden ver-

zorgd door de medewerkers zelf onder het motto ‘Door elkaar, 

voor elkaar.’ Dat de Ichthusacademie zich mag verheugen in een 

groeiende belangstelling blijkt wel uit het aantal inschrijvingen. 

Dit schooljaar zijn dat er al ruim 120. 

Verbinding

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 profiel waar de buurt behoefte aan heeft, een 

profiel dat een meerwaarde biedt voor de omgeving waarin je 

functioneert. 

De vereniging en de scholen staan niet los op zichzelf. Zij maken 

onderdeel uit van verschillende maatschappelijke verbanden. 

Natuurlijk is daar allereerst de onderlinge verbondenheid 

als gezamenlijke aanbieders van christelijk onderwijs in 

Huizen. Iedere school heeft een eigen gezicht en kleur, 

maar waar mogelijk trekken zij samen op. De scholen 

van Ichthus willen echte buurtscholen zijn. Daarmee 

sluiten zij aan bij de cultuur en de achterban van de 

ANBI-status
Al eerder gaven wij aan dat de mogelijkheid bestaat een gift 

over te maken aan de schoolvereniging. Daartoe is aan Ichthus 

door de belastingdienst 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 over-

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

VPCBO Ichthus, Huizen. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk. Deze 

middelen worden ingezet voor ondersteuning van leerlingen 

(bijv. de plusklas) en/of specifieke projecten waarmee we onze 

leerlingen iets extra’s kunnen bieden (ICT, leesproject). 

Stichting Vrienden van Schoolvereniging 
Eben-Haëzer
De ‘Stichting Vrienden’ komt voort uit één van de rechtsvoorgan-

gers van Ichthus, de schoolvereniging Eben-Haëzer. De Stichting 

beheert een fonds waaruit bijzondere projecten kunnen 

worden gefinancierd die het christelijk onderwijs 

bevorderen. Zo zijn bijvoorbeeld in 2012 twee scholen 

gebouwd in Malawi. De scholen van Ichthus hebben in de 

afgelopen jaren ook geprofiteerd van extra donaties. 

Ook de leerlingen werden een aantal malen verrast 

door het bestuur van de Stichting, bijv. door een 

aandenken bij bijzondere gebeurtenissen rond 

het koninklijk huis.

In november 2014 bestond de ‘Stichting Vrienden’ 

25 jaar. Hieraan is in kleine kring aandacht be-

steed. Voor twee bestuursleden van het eerste uur 

was dit jubileum een mooi moment hun taak neer 

te leggen. Wij bedanken de heren Wim Nagtegaal 

en Anne Boomsma heel hartelijk voor hun jarenlange, 

trouwe inzet. Zij dienden het christelijk onderwijs in 

Huizen en ver over de grenzen van ons land.

Strategisch beleidsplan
In september 2014 rondde het bestuur het nieuwe strategisch 

beleidsplan af. Gedurende ruim een jaar is hierover gesproken, 

zowel intern als met externe partijen. Het nieuwe 

plan geeft de uitgangspunten en beleidskeuzes 

aan voor de periode 2014 – 2018. Het motto van 

het Strategisch Beleidsplan is ‘Samen scholen’. Met 

‘Samen’ geven we aan dat we veel belang hechten aan samen-

werking: samen doen, samen 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 samenwerking en 

uitwisseling.

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

De scholing en ontwikkeling van onze leerlingen, maar 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 ge-

meenschappen waar leerlingen, leerkrachten en ouders elkaar 

ontmoeten in een omgeving van veiligheid en respect.

Ichthus koos vijf kernwoorden als uitgangspunt. Het zijn tegelijk 

de kernwaarden die de bekende hoogleraar, schrijver en 

columnist James Kennedy ons meegaf tijdens zijn lezing 

in 2013. Rond ieder kernwoord zijn vervolgens strategische 

doelen geformuleerd.

Vorming

Vorming 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 re-

den 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? 

Vorming heeft alles te maken met onze kerntaak: 

kwalitatief goed onderwijs verzorgen vanuit een her-

kenbare identiteit. Deze identiteit betreft enerzijds 

onze levensbeschouwelijke identiteit, die concreet 

zichtbaar wordt in bijbellessen, liederen en ge-

beden en in de diverse vieringen en activiteiten. 

Daarnaast onderscheiden wij de onderwijskun-

dige identiteit. Hierin wordt duidelijk welke accen-

ten de school legt. Naast de inspanningen t.a.v. de 

wet Passend Onderwijs besteden scholen aandacht 

aan o.a. ICT, techniek en Engels, vaak al vanaf groep 1. 

Sommige scholen kiezen voor een specifiek concept, zoals 

het TOM-concept, coöperatief leren of de betere basisschool. Veel 

aandacht is er ook voor het inrichten van een veilige leer- en 

leefomgeving, waarin voor pestgedrag geen plaats is.   

Roeping

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 zoe-

ken 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.

De leerkracht doet ertoe. Het is daarom belangrijk dat leerkrach-

ten zich blijven ontwikkelen. Dat kan d.m.v. externe scholing 

of cursussen. Collega’s kunnen echter ook heel veel van elkaar 

leren. Hiervoor worden per jaar verschillende netwerkbijeen-

eigen buurt. Verbinding 

wordt ook zichtbaar in 

de vele contacten met 

ouders. De kinderen 

zijn ons gezamenlijk 

belang waarvoor we 

met elkaar verantwoor-

delijk willen zijn. Geregeld 

overleg en frequent uitwis-

selen van informatie helpen 

daarbij. De kennismakingsgesprekken 

die aan het begin van het schooljaar worden 

gevoerd zijn daarvan een goed voorbeeld. De school leert het 

kind beter begrijpen met aanvullende kennis uit de thuissitu-

atie. Met ingang van 2015 wordt voor ouders het ouderportaal 

van het leerlingvolgsysteem opengesteld. Dagelijks komt zo via 

een persoonlijke digitale omgeving informatie beschikbaar over 

cijfers, toetsresultaten, notities en verslagen. 

Kwaliteit

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 mogelijkheden door zich 

te profileren en te onderscheiden, door uitstekende onderwijs-

resultaten. 

Wij hechten aan kwaliteit en goede resultaten. Kinderen 

verdienen het om goed toegerust te worden voor hun toekom-

stige plaats in de maatschappij. Scholen werken volgens een 

zogenaamd leerlingvolgsysteem. Op enkele momenten per jaar 

worden landelijk genormeerde toetsen afgenomen. De scores 

worden afgezet tegen ontwikkelingslijnen. Zo leest de leerkracht 

af waar de leerling zich in zijn ontwikkeling bevindt en wat 

er nodig is om een volgende stap te zetten. Ichthus 

hanteert eigen normen die scherper zijn dan die 

bijv. de inspectie hanteert. Hierdoor zijn de scores 

van de scholen in de afgelopen jaren ruim boven het 

landelijk gemiddelde gestegen.

Creativiteit

Wees ook letterlijk Creatief, in de aandacht voor muziek en 

beeldende kunst. Vrijwel alle kunst uit het verleden is chris-

telijke kunst. Het wekt nog altijd verwondering, ontroering 

en enthousiasme. Schenk als christelijke organisaties aan-

dacht 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.

EVisser
Notitie
het woord los verwijderen


