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ichthusOntwikkelingen
Bij een aantal scholen is sprake van 

verouderde huisvesting en is nieuw-

bouw gewenst. Bij een aantal scholen is 

sprake van groei en is uitbreiding noodzake-

lijk. Ichthus formuleerde een toekomstvisie gebou-

wen. Op dit moment wordt in nauw overleg met de gemeente 

bezien hoe deze visie vorm gegeven kan worden. Twee projec-

ten worden binnen afzienbare tijd al gerealiseerd.

Nieuwbouw

Op de plaats van de Beatrixschool zal een nieuw schoolgebouw 

worden gerealiseerd. Na afronding van de nieuwbouw wordt de 

locatie Wilhelminaschool afgestoten.

De van der BrugghenSchool (locatie Thorbeckestraat) heeft 

dringend behoefte aan extra ruimte. Er is een uitbreiding voor-

zien van drie lokalen. In dit project zijn ook een nieuwe gymzaal 

en een voorziening voor christelijke kinderopvang opgenomen.   

 

Locatiespreiding

Onderzoek heeft uitgewezen dat ouders zich bij de schoolkeuze 

met name laten leiden door de identiteit en de nabijheid van de 

school. De acht locaties van Ichthus vormen dan ook een kracht. 

Er is altijd een school van Ichthus in de buurt. Bij een aantal locaties 

is echter sprake van overlap van het voedingsgebied. Het is dan 

ook niet denkbeeldig dat op termijn locaties worden opgeheven.

Kinderopvang

Naast planmatige beleidsontwikkeling volgen we de ontwik-

kelingen en de trends in de maatschappij. Telkens wordt een 

afweging gemaakt of Ichthus hierin een rol of een verantwoor-

delijkheid heeft. Op dit moment worden plannen ontwikkeld om 

te komen tot een eigen voorziening voor kinderopvang. Hiertoe 

is samenwerking gezocht met de stichting CKO, een landelijke 

organisatie voor christelijke kinderopvang. 

Prognoses

Prognoses geven aan dat het aantal kinderen in de gemeente 

Huizen de komende jaren afneemt. Dat zal ook consequen-

ties hebben voor het leerlingenaantal van onze scholen. Een 

reden temeer om met visie en elan de boodschap van  Ichthus 

uit te dragen. Onderwijsontwikkeling en kwaliteit houden 

onze prioriteit. Wij zijn er zeker van dat de scholen van Ichthus 

bestaansrecht hebben en een meerwaarde vormen binnen het 

totale onderwijsaanbod in Huizen. Wij zullen ons daarom blijven 

inzetten voor ‘Basisonderwijs met Toekomst’.  

 

Namen en adressen

Bestuur

Dhr. T.R. van der Poel 

voorzitter

Lijzij 115

035 – 6563901

Mw. M. Schaverus – Leerling

secretaris

Simone de Beauvoirlaan 89

035 – 5251999

Dhr. G.T. Tisink

algemeen directeur

Bestuurscentrum  Ichthus

De Ruyterstraat 7

035 – 5256961

info@ichthushuizen.nl

Voorwoord
Vandaag bieden wij u de tweede nieuwsbrief van onze school-

vereniging aan. Twee maal per jaar onderhouden we zo contact 

met onze leden en de overige belangstellenden van Ichthus. 

Deze maand organiseert het bestuur van Ichthus de jaarlijkse 

ledenvergadering. Alle leden van de Vereniging worden daar ge-

informeerd over het gevoerde beleid en de bereikte doelen. De 

verslagen die de leden ontvangen worden samen gevat in deze 

nieuwsbrief, die daarmee het karakter krijgt van een publieks-

versie van het jaarverslag over 2008. Wij hopen dat u 

de nieuwsbrief met belangstelling leest. Wanneer u anderen wilt 

informeren over Ichthus, geeft u deze nieuwsbrief dan gerust 

door aan mensen in uw omgeving. Wilt u zelf lid worden? 

Wij nodigen u van harte uit om een mailtje te sturen naar 

info@ichthushuizen.nl

T.R. van der Poel, voorzitter

Huisstijl
Misschien viel het u al op, deze nieuwsbrief wordt uitgegeven 

in de nieuwe huisstijl van VPCBO Ichthus. Logo en lettertype 

hebben een nieuwe en moderne uitstraling gekregen. Het teken 

van de vis blijft nadrukkelijk aanwezig als verwijzing naar onze 

naam. De school vissen geeft aan dat Ichthus bestaat uit verschil-

lende scholen die ieder hun eigen kleur en uitstraling hebben.

Verantwoording
Alle betrokkenen bij de Vereniging doen hun best om de grond-

slag, doelen, visie en missie van Ichthus op een zo goed moge-

lijke manier vorm en inhoud te geven. De overgrote meerderheid 

van de betrokkenen is gemotiveerd om hieraan bij te dragen. 

De betrokkenheid is groot en er wordt hard gewerkt. Wij zijn, 

op weliswaar bescheiden wijze, trots op wat wij doen.
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Communicatie
Voor een goede communicatie is het van groot belang dat er 

goed contact en wederzijds vertrouwen is tussen leerkrachten en 

leerlingen, personeelsleden onderling en de school en de ouders. 

Waar de communicatie niet optimaal is moet daaraan gewerkt 

worden. Dat vraagt om inspanning van alle betrokkenen.

Intern

De interne communicatie krijgt vorm via een maandelijkse 

nieuwsbrief, IchthusINFO, die wordt verspreid onder personeels-

leden en leden van bestuur en MR. Vanzelfsprekend wordt er 

ook extern gecommuniceerd. Leden van de Vereniging, ouders 

en personeelsleden ontvangen twee maal per jaar de nieuws-

brief. Daarnaast ontvangen de leden van Ichthus een jaarverslag 

en worden zij uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. 

Ichthus heeft ook een website: www.ichthushuizen.nl

een driejaarlijkse ouderenquête. De resultaten van het onder-

wijs worden gemeten aan de hand van diverse toetsen voor de 

vakgebieden lezen, rekenen en spelling. Voor de beoordeling van 

interne processen en procedures wordt gebruik gemaakt van het 

systeem van “Kwaliteitskaarten”. 

Eisen

Ouders, samenleving en overheid stellen eisen aan het onder-

wijs. De samenleving is complex geworden en verandert voort-

durend. Dat vraagt om de bereidheid een leven lang te leren. 

De kerndoelen en de kwaliteitseisen van de onderwijsinspectie 

zijn daarbij belangrijke kaders. Voor alle scholen geldt dat er bij 

het onderwijsaanbod sprake is van een doorgaande lijn voor de 

diverse leer- en vormingsgebieden. Zorg aan alle leerlingen staat 

in het beleid en de uitvoering daarvan centraal.

Schoolconcept

Het uitgangspunt is dat scholen, binnen de kaders van het 

verenigingsbeleid, op hun eigen manier het onderwijs kunnen 

vormgeven en verbeteren. Elke school is anders, staat in een an-

dere omgeving en heeft een andere samenstelling. Elke school 

wordt gestimuleerd het onderwijskundig beleid verder vorm 

te geven en te verbeteren. Dit onderwijskundig beleid is door 

iedere school verwoord in een schoolplan.  

Inspectie

Ook de inspectie beoordeelt de kwaliteit van de scholen. 

Daarbij wordt vooral gekeken naar het primaire proces: de 

opbrengsten, het lesgeven, de sfeer, de leerkrachten en 

het beleid. De inspectie oordeelde 

over het algemeen positief 

over de scholen van 

Ichthus. 

Transparant

We willen graag 

aan anderen 

(belanghebbenden) 

laten merken en zien 

wat wij doen: transpa-

rant, open en eerlijk. Belang-

hebbenden blijken hieraan in 

toenemende mate behoefte te hebben. 

Verantwoording wordt daarmee steeds meer een 

onderdeel van onze primaire taak. Daarbij gaat het niet alleen 

om verticale verantwoording (in de richting van de overheid), 

maar ook om horizontale verantwoording (in de richting van 

interne en externe belanghebbenden). Ichthus verantwoordt zich 

ondermeer door middel van dit publieksverslag en de bekend-

making van de resultaten van onderzoeken onder leerlingen, 

ouders en personeel. Verantwoorden betekent voor ons duidelijk 

maken waar we voor staan en hoe we daaraan werken, zoeken 

naar draagvlak in de omgeving, laten zien welke resultaten we 

bereiken, leren van wat niet goed gaat en leren van wat anderen 

vinden.

Onderwijs
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 verwer-

ven, zelfstandig gaan denken en eigen keuzes leren maken. Het 

zijn de kinderen die centraal staan!

Kwaliteit

De Vereniging wil zorgen voor kwalitatief goed onderwijs. Bij 

kwaliteitszorg stellen we onszelf steeds de vraag of we de goede 

dingen doen. En of we die ook goed doen. Tijdens diverse studie-

bijeenkomsten is in 2008 intensief nagedacht en gesproken over 

onze kwaliteitszorg. Dit heeft geresulteerd in een beleidsdocu-

ment “Kwaliteitsbeleid”. Hierin wordt verwoord hoe we kwali-

teitszorg vorm willen geven en willen toetsen. Het is zo opgezet 

dat sprake is van een voortdurend cyclisch proces. 

Instrumenten

Wie kwaliteit nastreeft wil die ook kunnen toetsen. Er is een 

keuze gemaakt voor een aantal kwaliteitsinstrumenten. 

De mening van ouders wordt gepeild door het afnemen van 

Extern

Heel veel communicatie vindt plaats op schoolniveau. Zo geven 

alle scholen nieuwsbrieven en een schoolgids uit. De vorderin-

gen van de leerlingen worden onder andere gecommuniceerd 

via rapporten. Er worden informatieavonden en gespreksavonden 

georganiseerd. Op elke school is het mogelijk een afspraak te 

maken met de locatiedirecteur of één van de personeelsleden. 

Tot slot houdt iedere school van Ichthus  een eigen website bij. 

Financiën

De belangrijkste kaders voor het fi nancieel beleid zijn vastgelegd 

in het algemeen fi nancieel beleidsplan. Dit document dient als 

een fi nancieel beleidskader, waarbinnen alle fi nanciële zaken 

van de scholen en de Vereniging vallen. Het fi nanciële beleid is 

erop gericht dat er op kwalitatief hoogwaardige en eigentijdse 

wijze onderwijs kan worden gegeven , volgens de doelen van 

de Vereniging. Evenwichtige kostenbeheersing is hierbij een 

belangrijk speerpunt.

Investeringen

Over 2008 is een aanzienlijk negatief resultaat geboekt. 

Voor een belangrijk deel was dit voorzien. Er zijn be-

wust extra fi nanciële middelen ingezet om de over-

schotten van de afgelopen jaren te besteden aan 

de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen. 

In verband met het aanhouden van meerdere 

locaties vonden zowel personeel als materi-

eel overschrijdingen plaats. Daarnaast werd 

vanuit de reserve €100.000 vrijgemaakt 

voor extra voorzieningen in het kader van 

ARBO. Tenslotte werd in 2008 een grote 

investering gedaan in het kader van ICT. 

Voor alle scholen werden nieuwe com-

puters aangeschaft en werd een nieuw 

netwerk aangelegd. 

Huisvesting

Goed onderwijs vraagt om goede huisvesting. 

Voor alle schoolgebouwen is een meerjaren 

onderhoudsplanning opgesteld. In overleg met 

de gemeente Huizen worden jaarlijks het onder-

houd, de aanpassingen en verbeteringen gepland en 

uitgevoerd. Het bestuur wordt hierin ondersteund door 

de adviescommissie gebouwen (ACG). De ACG werkt op basis 

van een meerjaren onderhoudsplanning. Zo worden de uitgaven 

evenwichtig over de jaren gespreid.
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