
Voorwoord
In december 2008 presenteerden wij onze eerste nieuwsbrief. 

Deze werd door de leden positief ontvangen. Het is een middel 

om u tussentijds te informeren over de Vereniging, de scholen 

en het onderwijs. Met veel plezier bieden wij u opnieuw een 

nieuwsbrief aan. Zo is er ook halverwege dit verenigingsjaar 

weer een moment van informatievoorziening.

Deze nieuwsbrief wordt ook aangeboden aan de ouders van de 

leerlingen die onze scholen bezoeken. Het bestuur wil daarmee 

transparant zijn in het beleid en de keuzes die het maakt. Wel-

licht moedigt het mensen aan zich als lid van de Vereniging aan 

te melden. Van harte welkom. 

Tom van der Poel, voorzitter

Organisatie
In de afgelopen jaren heeft het bestuur intensief gewerkt aan het 

opzetten van een nieuwe organisatiestructuur. Belangrijk daarin is 

de rol- en taakverdeling tussen bestuur en management. Het be-

stuur functioneert nu als een bestuur op hoofdlijnen. Het geeft de 

kaders aan waarbinnen het management bevoegd is zelfstandig 

te bewegen. Dit is vastgelegd in twee belangrijke documenten: 

het bestuurlijk toetsingskader en het managementstatuut. De 

directie rapporteert het bevoegd gezag regelmatig door middel 

van managementrapportages. Aan de hand van deze rapportages 

bepaalt het bestuur of de doelstellingen worden gerealiseerd en 

of het beleid moet worden bijgesteld.

Website

Communicatie is belangrijk. Een website is in dit verband niet 

meer weg te denken. In augustus jl. zijn de websites van zowel 

de Vereniging als van de scholen helemaal vernieuwd. Wekelijks 

wordt via de websites nieuwe informatie verspreid. 

Via www.ichthushuizen.nl kunt u alle websites bezoeken. 
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Contacten
Als Vereniging onderhouden wij contac-

ten met diverse instanties, zowel binnen 

de organisatie als daarbuiten.

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt gevormd 

door ouders en personeelsleden vanuit de vijf scholen. De GMR 

vormt de schakel tussen de medezeggenschapsraden van de 

scholen en het bestuur. De GMR bespreekt de beleidsdocumen-

ten die vanuit het bestuur worden aangeboden. Daarnaast kan 

de GMR ook ongevraagd beleidsadviezen geven. Voorafgaand 

aan iedere GMR-vergadering vindt overleg plaats tussen de 

voorzitter en de algemeen directeur. Eén maal per jaar is er een 

gezamenlijke vergadering van bestuur en GMR.

Gemeente

Vanzelfsprekend zijn er regelmatig contacten met de gemeente 

Huizen. Formeel vinden die enkele malen per jaar plaats in het 

schoolbestuurlijk overleg. Aan dit overleg nemen alle schoolbe-

sturen van Huizen deel. Er wordt gesproken over onder andere 

het onderhoud aan de schoolgebouwen en gemeentelijke 

onderwijskundige initiatieven. Daarnaast is er intensief overleg 

rond de uitvoering van de diverse plannen: renovatie, nieuw-

bouw, kinderopvang enz. Er is sprake van positieve en construc-

tieve contacten met de wethouder en de beleidsmedewerkers.

Kerken

Sinds een jaar functioneert de commissie Kerk en School. Deze 

commissie wordt gevormd door vertegenwoordigers van de 

scholen en de kerken. Het doel is om de bestaande activiteiten te 

organiseren en nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Een bekend 

voorbeeld van een gezamenlijke activiteit is het Bijbels project dat 

twee keer per jaar wordt gehouden. Sinds vorig jaar is daar het 

Kerkenpad voor de hoogste groepen aan toegevoegd. Zo zijn er 

meer initiatieven te noemen waarin school en kerk gezamenlijk 

optrekken. 

CHE

De contacten met de Christelijke Hogeschool Ede bestaan al 

wat langer. Dit jaar kregen ze een wat formelere status. Ichthus 

en de CHE gaan nauwer samenwerken rond de opleiding van 

studenten. Een aantal personeelsleden van Ichthus volgt scho-

ling om studenten in de praktijk op te leiden. Ichthus garandeert 

een vast aantal opleidingsplaatsen, de CHE zorgt voor voldoende 

studenten. Een bijkomend voordeel is dat zo al vroegtijdig met 

de werving van nieuw personeel kan worden begonnen.

Namen en adressen

Bestuur

Dhr. T.R. van der Poel

voorzitter

Lijzij 115

035 – 6563901

Dhr. J. Bigot

secretaris

Veenpluis 36
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Dhr. G.T. Tisink

algemeen directeur
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info@ichthushuizen.nl

Scholen

PCBS de Ark

Salland 2
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PCBS Eben Haëzer

Locatie Eben-Haëzer
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Locatie Koningin Beatrix
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Locatie Koningin Wilhelmina

Wilhelminastraat 25

035 – 5253276 

PCBS de Parel

Holleblok 6

035 – 5257155 

PCBS Rehoboth

Studiostraat 45

035 – 5252982 

PCBS van der BrugghenSchool

Locatie Thorbeckestraat

Thorbeckestraat 2

035 – 5251365 

Locatie Landweg

Landweg 3

035 – 5252849



deze opdracht serieus. Binnen de groepen is het mogelijk dat 

leerlingen de leerstof op hun eigen niveau krijgen aangeboden. 

Aan de hand van verschillende toetsen wordt de ontwikkeling 

van kinderen gevolgd. De leerkracht weet zo welke leerstof 

op welk moment moet worden aangeboden. Een aantal Intern 

Begeleiders bewaakt de doorgaande lijn voor deze leerlingen 

en ondersteunt de leerkrachten waar dat mogelijk is. Dit is in de 

praktijk lang niet zo eenvoudig als het hier klinkt. Het betekent 

dat de leerkracht de activiteiten in de groep op een duidelijke 

en efficiënte manier organiseert. Het houdt in dat kinderen leren 

een deel van hun leertijd zelfstandig te werken. 

Methodegebruik

Voor bijna alle vakken worden op school methodes gebruikt. 

Rekenen, Taal, Schrijven, Lezen: voor alles is er wel een boek 

of schrift. De scholen van Ichthus beschikken over moderne en 

actuele methodes. Alle kerndoelen waaraan het onderwijs moet 

voldoen zijn hierin opgenomen. Een methode gaat ongeveer 

9 jaar mee. Daarna wordt deze vervangen. Ieder jaar komt er 

dus wel een methode voor vernieuwing in aanmerking, want: 

zonder goede materialen geen kwaliteit.   

Toch worden methodes door leerkrachten ook wel eens als knel-

lend en onhandig ervaren. Je kunt namelijk ook heel goed leren 

zonder boek. Bijvoorbeeld door het maken van een excursie, 

Scholen
VPCBO Ichthus beheert vijf 

scholen, verdeeld over acht 

locaties. Op alle scholen wordt 

serieus werk gemaakt van de 

ontwikkeling van het onderwijs. We 

beschrijven de ontwikkelingen die op 

dit moment actueel zijn.

PCBS de Parel

Op vrijdag 2 oktober keerde PCBS de Parel terug naar het eigen 

gebouw aan het Holleblok. Gedurende een jaar was hier hard 

gewerkt aan de renovatie. Leerkrachten en leerlingen keerden 

terug in een prachtig gebouw dat niet onder doet voor een 

nieuwe school. Ruim en licht, geverfd in frisse kleuren, kortom 

een inspirerende omgeving, waar met elan en enthousiasme 

met de kinderen kan worden gewerkt. Ook de digitale school-

borden voor de groepen 3 t/m 8 dragen daaraan bij. 

Vorig jaar daalde het aantal leerlingen op PCBS de Parel onder 

de opheffingsnorm. Dat gaf reden tot zorg. Op 1 oktober telden 

we aanzienlijk meer leerlingen en bevindt de Parel zich weer 

aan de goede kant van de streep.

PCBS Eben-Haëzer

De bouwcommissie van de Beatrixschool, een locatie van PCBS 

Eben-Haëzer, werkt hard aan het realiseren van nieuwbouw. Er 

is een visie opgesteld, er zijn scholen bezocht en er is een keuze 

gemaakt voor een architect. De eerste schetsen zijn inmiddels 

besproken. Het is de bedoeling dat nu zo spoedig mogelijk het 

gesprek met de gemeente en de omwonenden start. Als alles 

volgens plan verloopt dan kan er in de loop van 2010 al met de 

bouw worden begonnen.

De onzekerheid rond de bouwplannen was voor een aantal 

ouders reden om te kiezen voor een andere school. Wij zijn er 

zeker van dat de realisatie van de nieuwbouw een positief effect 

zal hebben op de leerlingaantallen. De nieuwe school wordt een 

zeer aantrekkelijke keuze in de kern van Huizen.

PCBS van der BrugghenSchool

De plannen om te komen tot uitbreiding van PCBS van der 

BrugghenSchool (locatie Thorbeckestraat) lopen wat vertraging 

op. Het gemeentebestuur heeft extra tijd nodig gehad om te re-

ageren op aanvragen betreffende het vrijkomende gebouw van 

de Wilhelminaschool. Deze aanvragen hadden een directe relatie 

met de plannen aan de Schaepmanlaan. Onlangs werd besloten 

dat aan de Wilhelminaschool in de toekomst geen onderwijsbe-

stemming meer wordt toegekend.

Het leerlingaantal aan de Thorbeckestraat nam flink toe, waar-

mee de uitbreiding gerechtvaardigd is. Aan de Landweg blijft 

het aantal aanmeldingen wat achter. Het is spannend hoe deze 

locatie van de Van der BrugghenSchool zich zal ontwikkelen.

PCBS de Ark

In augustus jl. ging in het gebouw van PCBS de Ark de eerste 

locatie voor buitenschoolse opvang open. Ichthus werkt hiervoor 

samen met de landelijke organisatie Christelijke Kinderopvang. 

Op dit moment maken ca. 15 kinderen gebruik van deze voor-

ziening. In de komende jaren willen CKO en Ichthus met de BSO 

doorgroeien naar meerdere locaties waarvan ook een aantal met 

kinderopvang voor de leeftijdsgroep 0 – 4 jaar. 

Met het openen van een eigen BSO zet PCBS de Ark een eerste 

stap op weg naar het concept van de Brede School. De Ark wil 

zich nadrukkelijk profileren als een school voor de buurt met een 

breed aanbod betreffende onderwijs, opvoeding en ontwikkeling.

PCBS Rehoboth

Zoals op alle scholen is ook op PCBS Rehoboth de nieuwe huis-

stijl in gebruik genomen. In het nieuwe logo van PCBS Rehoboth 

nemen vogels een belangrijke plaats in. Zij verwijzen naar de 

naam: God geeft ruimte. Ruimte om te bestaan, ruimte om te 

getuigen van Hem, ruimte voor de ontwikkeling van kinderen. 

Het team van PCBS Rehoboth maakt serieus werk van de ont-

wikkeling van het onderwijs. Veiligheid, respect en zelfstandig-

heid zijn hierin belangrijke kernwoorden. 

Onderwijs
Het onderwijs werkt in een cyclus van vier jaar. Iedere vier jaar 

wordt een schoolplan opgesteld waarin de doelen voor die 

periode worden opgenomen. De scholen werken op dit moment 

intensief aan de uitvoering van het schoolplan 2007-2011. In dit 

beleidsplan zijn doelen opgenomen ten aanzien van de school-

organisatie, het personeelsbeleidsplan en de onderwijskundige 

ontwikkeling van de scholen.

Passend Onderwijs

Onderwijs dat aansluit bij het 

ontwikkelingsniveau van 

de leerling. Onderwijs op 

maat. Dat is het ideaal 

van de overheid. Dat 

is de opdracht aan het 

basisonderwijs. Aan 

scholen wordt meer 

en meer gevraagd om 

kinderen zoveel mogelijk 

in de eigen omgeving op 

te vangen en te begeleiden. 

De scholen van Ichthus nemen 

door het doen van een proef, door het werken op internet. Ook 

komt het voor dat leerstof die goed van pas komt voor een 

kind uit de grote stad helemaal niet relevant is voor een kind 

uit Huizen. En wat als een leerkracht vanuit eigen ervaring en 

deskundigheid over een thema kan vertellen? Het is vaak juist 

de inbreng van de leerkracht die liefde voor een vak wekt. 

Kortom, het is zaak zorgvuldig om te gaan met de keuze van de 

methode en met het gebruik ervan. 

ICT

Aan de hand van een nieuw beleidsplan ICT gaan de scholen de 

komende jaren aan de slag met het computeronderwijs. Eigen-

lijk is dat geen goed woord. Er wordt namelijk geen computerles 

gegeven. Kinderen doen spelenderwijs computervaardigheden 

op, terwijl zij met hun dagelijkse schoolwerk bezig zijn (taal, 

aardrijkskunde, lezen enz.). Zo wordt de computer een gewoon 

onderwijsmiddel, net als een schrift, een potlood of een boek.  

Financiën
De belangrijkste kaders voor het financieel beleid zijn vast-

gelegd in het algemeen financieel beleidsplan. Dit document 

vormt het uitgangspunt voor al het financiële handelen van de 

scholen en de Vereniging. 

Begroting

Recent werd de begroting voor 2010 vastgesteld. De afgelopen 

twee jaar heeft Ichthus gekozen voor extra investeringen en 

het in stand houden van zoveel mogelijk (kleine) groepen. Door 

deze beleidskeuzes zijn de reserves van de Vereniging flink ge-

slonken. Ichthus is financieel nog altijd gezond te noemen, maar 

om dat ook in de toekomst te blijven is het nodig om in 2010 de 

uitgaven te beperken. 

Meerjarenbegroting

Vanuit de overheid klinkt de roep tot bezuinigen. Alle geledingen 

van de maatschappij krijgen hiermee te maken. Ook aan het 

onderwijs zullen deze bezuinigingen niet voorbijgaan. In het 

licht van wat hierboven werd geschreven is het dan ook be-

langrijk vroegtijdig zicht te krijgen op te verwachten inkomsten 

en uitgaven. Tegelijk met de begroting wordt gewerkt aan een 

meerjarenbegroting die ervoor moet zorgen dat Ichthus ook op 

de langere termijn financieel gezond blijft.

Investeringen

Aan de begroting en de meerjarenbegroting is ook een inves-

teringsbegroting gekoppeld. Deze heeft betrekking op onder 

andere ICT, meubilair, leermiddelen en gebouwen-onderhoud. 

Op basis van vaste afschrijvingstermijnen wordt zo een planning 

gemaakt voor aanschaf en vernieuwing van materialen.
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of het beleid moet worden bijgesteld.

Website

Communicatie is belangrijk. Een website is in dit verband niet 

meer weg te denken. In augustus jl. zijn de websites van zowel 

de Vereniging als van de scholen helemaal vernieuwd. Wekelijks 

wordt via de websites nieuwe informatie verspreid. 

Via www.ichthushuizen.nl kunt u alle websites bezoeken. 
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Contacten
Als Vereniging onderhouden wij contac-

ten met diverse instanties, zowel binnen 

de organisatie als daarbuiten.

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt gevormd 

door ouders en personeelsleden vanuit de vijf scholen. De GMR 

vormt de schakel tussen de medezeggenschapsraden van de 

scholen en het bestuur. De GMR bespreekt de beleidsdocumen-

ten die vanuit het bestuur worden aangeboden. Daarnaast kan 

de GMR ook ongevraagd beleidsadviezen geven. Voorafgaand 

aan iedere GMR-vergadering vindt overleg plaats tussen de 

voorzitter en de algemeen directeur. Eén maal per jaar is er een 

gezamenlijke vergadering van bestuur en GMR.

Gemeente

Vanzelfsprekend zijn er regelmatig contacten met de gemeente 

Huizen. Formeel vinden die enkele malen per jaar plaats in het 

schoolbestuurlijk overleg. Aan dit overleg nemen alle schoolbe-

sturen van Huizen deel. Er wordt gesproken over onder andere 

het onderhoud aan de schoolgebouwen en gemeentelijke 

onderwijskundige initiatieven. Daarnaast is er intensief overleg 

rond de uitvoering van de diverse plannen: renovatie, nieuw-

bouw, kinderopvang enz. Er is sprake van positieve en construc-

tieve contacten met de wethouder en de beleidsmedewerkers.

Kerken

Sinds een jaar functioneert de commissie Kerk en School. Deze 

commissie wordt gevormd door vertegenwoordigers van de 

scholen en de kerken. Het doel is om de bestaande activiteiten te 

organiseren en nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Een bekend 

voorbeeld van een gezamenlijke activiteit is het Bijbels project dat 

twee keer per jaar wordt gehouden. Sinds vorig jaar is daar het 

Kerkenpad voor de hoogste groepen aan toegevoegd. Zo zijn er 

meer initiatieven te noemen waarin school en kerk gezamenlijk 

optrekken. 

CHE

De contacten met de Christelijke Hogeschool Ede bestaan al 

wat langer. Dit jaar kregen ze een wat formelere status. Ichthus 

en de CHE gaan nauwer samenwerken rond de opleiding van 

studenten. Een aantal personeelsleden van Ichthus volgt scho-

ling om studenten in de praktijk op te leiden. Ichthus garandeert 

een vast aantal opleidingsplaatsen, de CHE zorgt voor voldoende 

studenten. Een bijkomend voordeel is dat zo al vroegtijdig met 

de werving van nieuw personeel kan worden begonnen.

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 Eben Haëzer

Locatie Eben-Haëzer

Vissersstraat 53

035 – 5253076 

Locatie Koningin Beatrix

J. van Wassenaerstraat 5

035 – 5253072 

Locatie Koningin Wilhelmina

Wilhelminastraat 25

035 – 5253276 

PCBS de Parel

Holleblok 6

035 – 5257155 

PCBS Rehoboth

Studiostraat 45

035 – 5252982 

PCBS van der BrugghenSchool

Locatie Thorbeckestraat

Thorbeckestraat 2

035 – 5251365 

Locatie Landweg

Landweg 3

035 – 5252849


