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Communicatie & PR
Leden

Een vereniging wordt gevormd door leden. Zij 

kiezen uit hun midden het bestuur. Via de ledenver-

gadering hebben zij mede invloed op het beleid. Wie lid is 

van de vereniging onderstreept en ondersteunt het belang van chris-

telijk onderwijs in onze woonplaats. Ichthus hecht aan een goede re-

latie met de leden. Via nieuwsbrief, jaarverslag en ledenvergadering 

worden de leden geïnformeerd over ontwikkelingen en activiteiten. 

Onlangs verscheen voor ouders van nieuwe leerlingen een nieuwe 

folder met de mogelijkheid zich aan te melden als lid.

Ouders
Het protestants christelijk onderwijs heeft vanouds een sterke relatie 

met ouders en achterban. Dat geldt ook voor de scholen van Ichthus. 

Ouders zijn op diverse manieren actief en betrokken. Het bestuur 

wordt gevormd door ouders. Ouders hebben zitting in de medezeg-

genschapsraad. Alle scholen kennen een ouderraad voor hulp en 

ondersteuning bij activiteiten en een identiteitscommissie, die voor 

de scholen gesprekspartner is t.a.v. alles wat betrekking heeft op de 

identiteit. Verder zijn wij blij dat ook bij incidentele activiteiten een 

beroep kan worden gedaan op een grote groep bereidwillige ouders. 

Wij hechten eraan deze band vast te houden en te versterken. Onder-

wijs en opvoeding krijgen zo gestalte in een gezamenlijke verant-

woordelijkheid, in een educatief partnerschap.  

Actueel
Hieronder ziet u een impressie van de nieuwbouw van de Koningin 

Beatrixschool. De start van de bouw wordt verwacht in de loop van 

januari 2011. Het is een vriendelijk, ruim en licht gebouw geworden. 

Het telt 9 lokalen en een speel-werkruimte, een speellokaal, een 

mediatheek en diverse overlegruimtes.
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Voorwoord
Het is inmiddels een goed gebruik dat wij onze leden op de helft 

van het verenigingsjaar een nieuwsbrief aanbieden. Daarmee in-

formeren wij u over actuele thema’s die spelen binnen het bestuur 

en de scholen. In deze uitgave beschrijven wij de ontwikkelingen 

vanuit het nieuwe strategisch beleidsplan. Dat bepaalt immers 

onze keuzes van dit moment en voor de komende jaren.

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. Van harte welkom. 

Tom van der Poel, voorzitter

‘Next Step’
Iedere vier jaar stelt het bestuur een strategisch beleidsplan op. 

Daarin formuleren wij de plannen en doelen voor de komende 

jaren. Wij laten ons daarbij allereerst leiden door onze eigen visie 

en idealen. Daarnaast houden wij vanzelfsprekend rekening met 

maatschappelijke ontwikkelingen en de missie van de scholen. 

Het strategisch beleid kreeg de naam ‘Next step’ mee. In de af-

gelopen jaren zijn binnen de Vereniging en de scholen veel ver-

anderingen doorgevoerd. Deze lagen voor een belangrijk deel op 

het terrein van de interne organisatie. Het bestuur is van mening 

dat Ichthus nu vanuit een goede en stabiele vertrekpositie een 

volgende stap kan maken. Een stap die minder met organisatie 

bezig is, maar veel meer met inhoud en kwaliteit. 

De titel ‘Next step’ wil ook iets zeggen over onze kernopdracht: 

kinderen onderwijzen en begeleiden op hun levensweg. We 

nemen hen bij de hand en zetten samen met hen steeds een 

volgende stap in hun ontwikkeling. 

25 Richtinggevende uitspraken
Het strategisch beleid is opgebouwd rond 5 thema’s. Voor ieder 

thema formuleerde het bestuur 5 richtinggevende uitspraken. Zo 

ontstonden 25 uitgangspunten die het beleid van vereniging en 

scholen de komende vier jaar kleur geven.  

De identiteitscommissie

Ik ben nu twee jaar lid van de identiteitscommissie van onze 

school. Wij spreken een paar keer per jaar met de locatie-

directeur. In die gesprekken gaat het over alles wat met 

de identiteit van de school te maken heeft: de kerst- en 

de paasviering, de Bijbelles en het liedrooster enz. Soms 

wordt onze mening gevraagd over een bepaalde methode. Past 

die bij het karakter van onze school? Ook heeft een van ons zit-

ting in de sollicitatiecommissie als er gesprekken worden gevoerd 

met sollicitanten. Ik vind het positief dat ik op deze manier mee 

kan denken en spreken over het beleid op onze school. 



studiedag. Dit jaar stond die in het teken van de opleiding van 

studenten. Sinds een jaar participeren de scholen van Ichthus 

is in het OIDS-project van de CHE (Christelijke Hogeschool Ede). 

OIDS staat voor Opleiden In De School. De praktische opleiding 

van studenten en hun begeleiding wordt verzorgd door onze 

eigen leraren. Op iedere school is om die reden een leerkracht 

geschoold tot ICO-er (interne coach opleidingen). 

De studiedag

Een leerkracht schrijft: Voor het eerst ging ik er enigszins met 

tegenzin heen. Een hele dag over stagiaires praten. Zou dat 

nu zo zinvol zijn? Terugkijkend op deze studiedag was ik blij 

verrast. Het was fijn om alles duidelijk op een rijtje te krijgen. 

De studiedag werd op een leuke manier ingevuld. Een 

stukje theorie werd afgewisseld met een opdracht, 

waardoor je aandacht erbij bleef. ICO-ers bedankt 

voor deze studiedag.

Financiën & Beheer
Wij kunnen niet ontkennen dat er de laatste jaren veel over geld 

wordt gesproken. En dan vooral over het ontbreken daarvan. De 

bezuinigingen gaan aan het onderwijs niet voorbij. Budgetten 

komen steeds meer onder druk te staan. Waar Ichthus in de 

periode 2006 – 2009 veel uit eigen reserves bijdroeg, was het in 

10 Inspirerende woorden
Aan iedere school is een identiteitscommissie verbonden. De com-

missie is gevraagd in begrippen aan te geven wat de kern van ons 

handelen verwoordt. Het leverde 10 inspirerende woorden op die 

uitdrukken waar wij voor staan: geloven, liefhebben, gebor-

genheid, betrokkenheid, respect, zorgzaam, betrouwbaar, 

uitnodigend, veilig, verantwoordelijkheid.

5 Bevlogen schoolplannen
De scholen worden uitgenodigd het strategisch 

beleid te vertalen in concrete doelen en acties. 

Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. 

Iedere school zet in op het versterken van het 

eigen concept, de kwaliteit van onderwijs en 

leerlingenzorg en de verbondenheid met de 

eigen wijk.

Onderwijs & Identiteit
Het eerste hoofdstuk is direct ook het belangrijkste. Onze 

kernopdracht is immers onderwijs verzorgen. Wij vinden het heel 

vanzelfsprekend om dat te doen vanuit onze protestants-christe-

lijke achtergrond. Jaarlijks kiezen de schoolteams dan ook een the-

ma waarop bezinning plaatsvindt. Dat kan gaan over de Bijbelles 

of liedgebruik, maar ook over waarden als liefde en respect.

Wij vinden een goed contact met de plaatselijke kerken waarde-

vol. Een commissie Kerk en School bevordert contacten en activi-

teiten tussen kerken en scholen. Bekende voorbeelden hiervan 

zijn het Bijbels project dat twee keer per jaar centraal staat en 

het kerkenpad voor de leerlingen van groep 8.

Opbrengsten
Vandaag de dag is er weer veel aandacht voor de prestaties 

van kinderen op de hoofdvakken rekenen, lezen en taal. De 

overheid spoort scholen aan hier extra tijd en middelen aan te 

besteden. De scholen van Ichthus nemen deel aan het project 

‘Opbrengstgericht Werken’. Dit is erop gericht de leeropbreng-

sten voor de vakken rekenen, lezen en taal te verbeteren. In 

de uitwerking richten scholen zich met name op het vakgebied 

lezen, enerzijds door activiteiten in de groep, anderzijds door 

specifieke projecten.

Wil je me voorlezen

Thuis voorlezen, waar gebeurt het nog. Een 

van de leerkrachten deed hier voor haar studie onderzoek 

naar. Het wees uit dat voorlezen steeds minder voorkomt. 

Terwijl het zo’n fijn en intiem moment kan zijn voor ouders en 

kinderen. Bovendien is het een belangrijke voorwaarde voor 

een goede start van het leesonderwijs in groep 3. Het project 

‘Wil je me voorlezen’ loopt op dit moment op alle scholen en 

reikt ouders van kleuters voor thuis materialen en uitleg aan 

om voor te lezen. 

Smart Kids

De Intern Begeleiders leerlingenzorg schreven een project-

plan voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Zij ontvingen 

subsidie en gingen ermee aan de slag. De leerkrachten werden 

geschoold hoe ze het onderwijsaanbod op de verschillende  

niveaus binnen de groep kunnen afstemmen. De scholen kon-

den materialen aanschaffen waarmee het onderwijs boeiend 

en uitdagend blijft. Ook voor kinderen die wat meer aankunnen.

ICT
Sinds het begin van dit schooljaar beschikken alle scholen over 

tenminste 2 digitale schoolborden. Daarmee ging een lang 

gekoesterde wens in vervulling. Twee jaar geleden is op alle 

scholen de basis gelegd. Een netwerk werd aangelegd en voor 

alle groepen kwamen 3 á 4 werkstations beschikbaar. Vorig 

jaar volgde oriëntatie op de verschillende ‘digi-bord-systemen’. 

Dit jaar ging een invoeringstraject van start. Jaarlijks wordt het 

aantal uitgebreid.

Digi-bord

Ik heb nu een half jaar een digitaal schoolbord en weet nu 

al dat ik nooit meer terug wil naar het oude krijtjesbord. De 

mogelijkheden zijn eindeloos. Mijn lessen worden er afwis-

selender door. Ik kan veel variëren met platen en filmpjes. Het 

is heel gemakkelijk om schema’s en tabellen weer te geven. 

Dankzij allerlei effecten kun je lastige zaken duidelijk maken. 

En wat ook handig is: je kunt alles opslaan. Dan 

kun je het nog eens terughalen, bijvoorbeeld 

voor een kind dat het even niet snapt.

Personeel & Organisatie
Het hoofdstuk Personeel & Organisatie handelt over personeels-

beleid, arbeidsomstandigheden en functiemogelijkheden. Het 

personeel is het hart van onze organisatie. Wij zijn er zuinig op. 

Wij willen de organisatie zo inrichten dat 

ieder daarbinnen optimaal kan functi-

oneren en zich kan ontwikkelen.

Deskundigheidsbevor-

dering
Wij vinden het belang-

rijk dat het personeel 

van onze scholen op 

de hoogte blijft van 

recente onderwijskun-

dige ontwikkelingen. 

Jaarlijks is er dan ook 

een ruim nascholings-

aanbod beschikbaar. 

Ieder schooljaar organiseren 

wij voor alle leerkrachten een 

2010 nodig flink te reorganiseren. Uitgangspunt daarbij was te-

rug te keren naar de ontvangen overheidsmiddelen. Er is kritisch 

gekeken naar het personeels- en gebouwenbestand. Voor beide 

geldt dat hier bezuinigingen gerealiseerd konden worden. Het 

streven was om het primaire proces in de groep zoveel mogelijk 

te ontzien. Dat is redelijk gelukt, al is de gemiddelde groeps-

grootte wel wat gestegen. Deze gemiddelde groepsgrootte komt 

nu overeen met het landelijk gemiddelde. 

Wij verwachten dat de scholen ook de komende jaren zuinig 

aan zullen moeten doen. Wij willen hierin echter niet somber en 

afwachtend handelen. Waar nodig en mogelijk zoeken wij naar 

alternatieve wegen om onze doelen te realiseren. Het recent 

vastgestelde sponsorbeleid biedt binnenkort hopelijk extra finan-

ciële bronnen.

Kwaliteit & Maatschappij
De kwaliteit van onze scholen richt zich niet alleen op onder-

wijsresultaten. Kwaliteit heeft ook te maken met identiteit, met 

sociale veiligheid, met burgerschap, milieu en duurzaamheid. 

Wij hebben oog voor al deze terreinen. De scholen hanteren 

duidelijke school- en groepsregels. Er wordt een actief anti-pest-

beleid gevoerd, op basis van een protocol. Tweejaarlijks wordt 

onder ouders, leerlingen en leerkrachten een sociale vragenlijst 

afgenomen om na te gaan of onze inzet ook effect heeft. Zo 

werken we met elkaar aan een veilige omgeving waar het goed 

leren en leven is.

Koffieochtend

Op onze school worden koffieochtenden georganiseerd voor 

allochtone moeders. Ik vind het fijn dat deze ochtenden er 

zijn. Er wordt daar verteld over de gewoontes en de regels op 

school. Ik word geholpen met de taal als ik dingen niet 

begrijp. De nieuwsbrief wordt bijvoorbeeld uitgelegd. 

Scholen zijn geen eilanden. Zij maken volop deel uit van onze 

woonplaats en meer in het bijzonder van de wijk waarin zij 

staan. Onze scholen willen zich meer en meer profileren als 

scholen die er ook zijn voor de buurt. Zo worden omwonenden 

betrokken bij schoolactiviteiten en participeren de scholen an-

dersom ook in activiteiten van de buurt. 

Schoolmaatschappelijk werk

Sinds kort houdt Stichting Amaris wekelijks 

spreekuur op één van onze scholen. Het is een 

proef om het maatschappelijk werk dichter bij de mensen te 

brengen. Ouders en kinderen kunnen tijdens of na schooltijd 

zonder afspraak binnenlopen om vragen te stellen of zorgen 

te delen. Ook mensen uit de buurt, die geen kinderen op 

school hebben, zijn welkom. 
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Wij hechten eraan deze band vast te houden en te versterken. Onder-

wijs en opvoeding krijgen zo gestalte in een gezamenlijke verant-

woordelijkheid, in een educatief partnerschap.  

Actueel
Hieronder ziet u een impressie van de nieuwbouw van de Koningin 

Beatrixschool. De start van de bouw wordt verwacht in de loop van 

januari 2011. Het is een vriendelijk, ruim en licht gebouw geworden. 

Het telt 9 lokalen en een speel-werkruimte, een speellokaal, een 

mediatheek en diverse overlegruimtes.

Namen en adressen

Bestuur
Dhr. T.R. van der Poel

voorzitter

Lijzij 115

035 - 6563901

Dhr. J. Bigot

secretaris

Veenpluis 36

035 - 5241815

Dhr. G.T. Tisink

algemeen directeur

Bestuurscentrum Ichthus
De Ruyterstraat 7

035 - 5256961

info@ichthushuizen.nl

Scholen

PCBS de Ark
Salland 2

035 - 5266835 

PCBS van der 

Brugghenschool
Thorbeckestraat 2

035 - 5251365 

PCBS Eben Haëzer
Locatie Eben-Haëzer

Visserstraat 53

035 - 5253076 

Locatie Koningin 

Wilhelmina
Wilhelminastraat 25

035 - 5253276 

PCBS de Parel
Holleblok 6

035 - 5257155 

PCBS Rehoboth
Studiostraat 45

035 - 5252982

Voorwoord
Het is inmiddels een goed gebruik dat wij onze leden op de helft 

van het verenigingsjaar een nieuwsbrief aanbieden. Daarmee in-

formeren wij u over actuele thema’s die spelen binnen het bestuur 

en de scholen. In deze uitgave beschrijven wij de ontwikkelingen 

vanuit het nieuwe strategisch beleidsplan. Dat bepaalt immers 

onze keuzes van dit moment en voor de komende jaren.

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. Van harte welkom. 

Tom van der Poel, voorzitter

‘Next Step’
Iedere vier jaar stelt het bestuur een strategisch beleidsplan op. 

Daarin formuleren wij de plannen en doelen voor de komende 

jaren. Wij laten ons daarbij allereerst leiden door onze eigen visie 

en idealen. Daarnaast houden wij vanzelfsprekend rekening met 

maatschappelijke ontwikkelingen en de missie van de scholen. 

Het strategisch beleid kreeg de naam ‘Next step’ mee. In de af-

gelopen jaren zijn binnen de Vereniging en de scholen veel ver-

anderingen doorgevoerd. Deze lagen voor een belangrijk deel op 

het terrein van de interne organisatie. Het bestuur is van mening 

dat Ichthus nu vanuit een goede en stabiele vertrekpositie een 

volgende stap kan maken. Een stap die minder met organisatie 

bezig is, maar veel meer met inhoud en kwaliteit. 

De titel ‘Next step’ wil ook iets zeggen over onze kernopdracht: 

kinderen onderwijzen en begeleiden op hun levensweg. We 

nemen hen bij de hand en zetten samen met hen steeds een 

volgende stap in hun ontwikkeling. 

25 Richtinggevende uitspraken
Het strategisch beleid is opgebouwd rond 5 thema’s. Voor ieder 

thema formuleerde het bestuur 5 richtinggevende uitspraken. Zo 

ontstonden 25 uitgangspunten die het beleid van vereniging en 

scholen de komende vier jaar kleur geven.  

De identiteitscommissie

Ik ben nu twee jaar lid van de identiteitscommissie van onze 

school. Wij spreken een paar keer per jaar met de locatie-

directeur. In die gesprekken gaat het over alles wat met 

de identiteit van de school te maken heeft: de kerst- en 

de paasviering, de Bijbelles en het liedrooster enz. Soms 

wordt onze mening gevraagd over een bepaalde methode. Past 

die bij het karakter van onze school? Ook heeft een van ons zit-

ting in de sollicitatiecommissie als er gesprekken worden gevoerd 

met sollicitanten. Ik vind het positief dat ik op deze manier mee 

kan denken en spreken over het beleid op onze school. 


