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Onze schoolvereniging maakt voluit deel 

uit van de gemeenschap van Huizen. Waar 

mogelijk participeren wij in activiteiten, wij 

zijn vertegenwoordigd binnen diverse netwer-

ken. Er zijn regelmatig contacten met politieke par-

tijen en kerken, in de regio trekken wij op met andere schoolbe-

sturen. Een voorbeeld van samenwerking is het intensieve contact 

dat wij onderhouden met CKO (Christelijke Kinderopvang). CKO is 

sinds 2 jaar aanwezig in het gebouw van PCBS de Ark met 2 groe-

pen buitenschoolse opvang. Op 5 maart a.s. start CKO een BSO-

afdeling in de nieuwe Beatrixschool. Bij voldoende aanmeldingen 

wordt ook de mogelijkheid van peuteropvang overwogen. Er zijn 

al heel wat ouders die het gemak van een BSO in de eigen school 

hebben ontdekt en gebruik maken van het aanbod van CKO.

Buitenschoolse opvang

Een moeder: Mijn zoontje zit sinds een jaar op de BSO in de 

Ark. Ik vind het ideaal. Hij loopt zo vanuit de klas naar de 

BSO-ruimte. Hij kan het goed vinden met de leidster en heeft 

leuke vriendjes en vriendinnetjes. Hij komt vrijwel altijd en-

thousiast thuis met verhalen over wat hij heeft gedaan 

en met wie hij heeft gespeeld. Het is voor mij echt een 

rust dat hij de hele dag op school kan blijven. 

Communicatie & PR
Wij vinden het belangrijk om open en eerlijk te communiceren 

met allen die bij de scholen en de vereniging betrokken zijn. Wij 

maken daarvoor gebruik van verschillende materialen: jaarverslag, 

diverse schoolgidsen, websites en deze nieuwsbrief. 

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

Het is een goede gewoonte om onze leden zo halverwege het 

verenigingsjaar te informeren. Het onderwijs is een dynamische 

omgeving, er zijn dus altijd activiteiten en ontwikkelingen te 

melden. Wij hopen dat u daar met plezier en belangstelling 

kennis van neemt. De indeling van deze nieuwsbrief volgt de 5 

hoofdstukken van ons strategisch beleidsplan Next step.

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

Onderwijs & Identiteit
Dit eerste hoofdstuk raakt het wezen van ons handelen: onderwijs 

en vorming. Wij zijn blij dat de scholen het gesprek over onderwijs 

en identiteit intensief voeren. Het nieuwe schoolplan 2011-2015 

geeft daar alle aanleiding toe. In dit beleidsplan geven de scholen 

aan welke doelen zij de komende jaren willen realiseren. 

Passend Onderwijs
In 2012 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. School-

besturen krijgen de opdracht om in de eigen regio een dekkend 

netwerk van onderwijsvoorzieningen in stand te houden. Deze 

zorgen ervoor dat ieder kind onderwijs ontvangt dat bij hem/haar 

past, zonder dat het daar ver voor hoeft te reizen. Dat onderwijs is 

bij voorkeur beschikbaar in de eigen woonplaats. Als dat niet mo-

gelijk is dan is het beschikbaar in de regio. Ichthus werkt hiervoor 

nauw samen met schoolbesturen uit de Gooi en Vechtstreek.

Ook onze scholen treffen voorbereidingen om Passend Onderwijs 

vorm te geven. Alle aspecten van zorg aan leerlingen komen 

daarbij aan bod. Niet langer de leerstof is hierin  leidend, maar de 

onderwijsbehoefte van de leerling. Dit wordt uitgewerkt aan de 

hand van het onderwijsmodel Handelingsgericht Werken.
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Het bestuur vindt het belangrijk te weten wat er leeft onder 

leden en ouders. Met de leden spreken wij tenminste 1 keer per 

jaar tijdens de algemene ledenvergadering. Vertegenwoordigers 

van ouders ontmoeten wij via medezeggenschapsraden, ouder-

raden en identiteitscommissies. Vanzelfsprekend staan wij open 

voor uw mening en reactie. Neemt u gerust contact met ons op.

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.   

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

Bent u op zoek naar een protestants-christelijke school? 

DE BESTE SCHOOL KIEZEN VOOR MIJN KIND!DE BESTE SCHOOL KIEZEN VOOR MIJN KIND!

   Wat is uw goede 

voornemen voor 2012?

ICHTHUS, DE BASIS VOOR JE LEVEN



Ichthusacademie

Een deelnemer vertelt: Ik had me aangemeld voor de cursus 

‘Help, ik heb een digibord’. Dat gevoel paste precies bij mij. 

Heel mijn leven heb ik gewerkt met een schoolbord en een 

krijtje, sinds de zomervakantie werk ik met een beamer en 

een digitale pen: een hele verandering. De cursus werd gege-

ven door een collega die al langer met een digibord werkt en 

alle foefjes ervan kent. Ik vond het een groot voor-

deel dat ik de cursus samen met andere Ichthus-

collega’s gewoon in Huizen kon volgen. Bovendien 

was het heel praktisch, het ging echt over toepassingen die 

je dagelijks gebruikt. Ik voel me nu veel meer op mijn gemak 

met mijn digibord. 

Financiën & Beheer
De financiële crisis heeft ook zijn weerslag op het onderwijs. 

Bezuinigingen zijn voor de scholen een dagelijkse realiteit. Toch 

willen we dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en ontwikkeling en 

vernieuwing doorgaan, of zoals de minister het zegt ‘Meer doen 

met minder’. Dat is niet altijd gemakkelijk. Het is echter wel ons 

streven. In 2010 is flink gereorganiseerd, met als resultaat 

dat de jaren 2010 en 2011 zonder verlies konden worden afge-

sloten. Tegelijkertijd konden allerlei nieuwe zaken toch worden 

ingevoerd. Ook de komende jaren hopen we zuinig, maar creatief 

te kunnen blijven bouwen aan onze vereniging.

Handelingsgericht werken

Een leerkracht vertelt: Vorig jaar zijn wij op 

school begonnen met het invoeringstraject HGW. 

Je mag best weten dat ik in het begin dacht ‘Daar komt de 

zoveelste vernieuwing’. Ik merk nu dat het een model is dat 

echt iets toevoegt aan mijn dagelijks werk. Het leert mij goed 

naar kinderen te kijken en wat zij nodig hebben. Ik leer hoe je 

al die verschillen in je klas handig organiseert. Ook heel goed 

is, dat ouders in een vroeg stadium worden betrokken bij 

eventuele problemen. Ik heb veel meer het gevoel dat je nu 

samen betrokken bent op de ontwikkeling van het kind.   

Plusklas 

Reactie van een vader: Mijn dochter gaat nu sinds een jaar 

naar de Plusklas van Ichthus. Haar eigen juf probeerde haar al 

veel extra en uitdagende leerstof aan te bieden, maar ik merk 

dat die middag met gelijkgestemde kinderen haar echt goed 

doet. Ik vind het geweldig dat dit mogelijk is. Ze leert Frans, 

krijgt allerlei uitdagende opdrachten, is bezig met filosofie en 

doet zelfs aan techniek. Een hoogtepunt was de deelname 

aan het techniektoernooi vorig jaar in het Openlucht-

museum.

Schoolprofiel
Alle scholen maken werk van kwalitatief goed 

onderwijs. Er is de laatste tijd weer veel aandacht 

voor de basisvakken lezen, taal en rekenen. Het 

is goed om te zien dat de onderwijsopbrengsten 

van de scholen van Ichthus op of boven het 

gemiddelde niveau liggen. De inspectie van het 

onderwijs bevestigt dit beeld. Jaarlijks inventari-

seert, analyseert en beoordeelt de inspecteur de 

toetsgegevens. Recent werden 2 scholen bezocht 

door de inspecteur. De rapportages waren eensluidend: 

de scholen voldoen aan de normen die de inspectie stelt 

aan goede onderwijskwaliteit.

Wij vinden dat onderwijs en vorming meer moet inhouden dan 

alleen lezen, rekenen en taal. Ook aspecten als cultuur, algemene 

vorming en sociaal emotionele ontwikkeling doen ertoe. De 

scholen ontwikkelen om die reden een eigen profiel. Dat vormt 

de ‘plus’ ten opzichte van de overige schoolvakken.

Profielen

Op dit moment wordt binnen Ichthus nagedacht over diverse 

profielen. Sommige scholen oriënteren zich nog, andere expe-

rimenteren met een model of maakten al een keuze voor een 

eigen specialisatie. Profielen die in de belangstelling staan 

zijn o.a. Wetenschap en Techniek, Sport en Bewegen, Coöpera-

tief leren, de ICT-school, Natuur en Milieu, TOM-onderwijs 

met extra aandacht voor zelfstandig leren en onderwijs-

ateliers.       

Personeel & Organisatie
Het onderwijs wordt gemaakt door de mensen voor de klas. De 

laatste tijd ging veel aandacht naar middelen, voorzieningen en 

randvoorwaarden. Tegenwoordig wordt men zich weer bewust 

van de rol van de leerkracht en klinkt alom ‘De leerkracht doet 

ertoe’. Wij vinden het dan ook belangrijk te investeren in de kwa-

liteit van onze medewerkers. 

Functiemix
Er is de laatste jaren vanuit de overheid veel aandacht voor het 

aantrekkelijker maken van het beroep van leraar. Door middel van 

allerlei maatregelen wordt hieraan uitvoering gegeven. Eén van 

die maatregelen is het creëren van nieuwe leraarsfuncties. Naast 

de ‘gewone’ leerkracht worden er sinds anderhalf jaar ook leraren 

benoemd met een bijzondere opdracht. Zij worden onderwijs-

kundig specialist genoemd en vervullen binnen de school een 

voortrekkersrol op het terrein van vernieuwing en ontwikkeling. 

Binnen Ichthus kennen wij specialisten voor de terreinen lezen, 

ICT, gedrag, techniek, schoolontwikkeling en stagebegeleiding. De 

komende jaren zal deze groep leraren zich nog verder uitbreiden. 

Wij gaan er vanuit dat dit de kwaliteit van onderwijs en scholen 

ten goede komt. 

Scholing en ontwikkeling
Jaarlijks is sprake van een breed 

nascholingsaanbod. Opleidings-

instituten bieden nascholing 

aan op alle denkbare 

terreinen. School-

teams als geheel 

en individuele 

leerkrachten te-

kenen daar op in. 

Sinds dit jaar is 

daar een nieuw 

initiatief aan 

toegevoegd: de 

Ichthusacademie. 

Geschoolde leer-

krachten binnen Ichthus 

bieden cursussen en 

workshops aan hun collega’s 

aan. Dat heeft veel voordelen. Het 

aanbod is laagdrempelig, toegesneden op 

de situatie van onze eigen vereniging en dicht in de buurt. Dit jaar 

worden 7 cursussen gegeven rond de thema’s lezen, rekenen, ge-

drag, digiborden, hoogbegaafdheid, techniek en stagebegeleiding. 

We tellen in dit eerste jaar ruim 70 inschrijvingen.   

Nieuwbouw en onderhoud
Er is in 2011 gebouwd aan een nieuwe Beatrixschool. De bouw 

verliep zeer voorspoedig. Naar verwachting wordt de school in 

februari a.s. in gebruik genomen. Daarnaast is veel onderhoud 

gepleegd aan de scholen. PCBS de Ark en PCBS Eben-Haëzer zijn 

voorzien van dubbel glas. PCBS Rehoboth en PCBS van der Brug-

ghenSchool ondergingen een uitgebreide verfbeurt. Alle scholen 

staan er weer netjes bij. De uitbreidingsplannen aan de Schaep-

manlaan bij de Van der BrugghenSchool liepen helaas vertraging 

op. Het viel niet mee de 6 betrokken partijen op 1 lijn te krijgen. 

In december jl. zijn nieuwe afspraken gemaakt en is toegezegd 

dat de uitvoering nu echt ter hand genomen gaat worden. 

Nieuwe Beatrixschool

Ervaringen van een leerling: Vroeger zat ik op de Beatrix-

school, nu zit ik op de Wilhelminaschool en straks ga ik weer 

terug naar de Beatrixschool. Best wel gek, vind ik. Elke dag 

als ik van huis naar school ging en terug dan fietste ik door 

de Wassenaerstraat. Eerst zag ik hoe de oude school gesloopt 

werd. Best heftig. Daarna zag ik elke dag hoe de 

nieuwe school een beetje verder af kwam. Buiten 

is het gebouw nu klaar, ze zijn nog binnen bezig. 

Daar kan ik niets van zien, want er staan hekken 

omheen. Ik heb gehoord dat het heel mooi wordt van binnen 

en dat er een sportief plein bij komt. Ik heb nu al zin om te 

gaan verhuizen. Hopelijk gebeurt het vlug en kan ik nog even 

van de nieuwe school genieten, want ik zit in groep 8 dus ik 

ga in de zomer van school. 

Kwaliteit & Maatschappij
Kwaliteit heeft betrekking op alle facetten van onze vereniging. 

Het onderwijs, het personeel, de gebouwen, de sfeer en de re-

sultaten; voor alles streven wij naar kwaliteit. Binnen bestuur en 

scholen worden vooraf doelstellingen en normen geformuleerd 

waaraan onze kwaliteit moet voldoen. Op allerlei manieren con-

troleren wij of die doelstellingen ook worden gehaald. Daarvoor 

worden diverse gesprekken gevoerd en toetsen afgenomen. Ook 

wordt om het jaar een ouderenquête gehouden waarin we de 

tevredenheid van ouders peilen. In het voorjaar van 2012 wordt 

deze enquête weer afgenomen. 

Selectschool 

Ichthus ging een samenwerkingsverband aan met 

de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Vijf van onze 

medewerkers volgden daar een opleiding ICO (interne coach 

opleiden) om de opleiding van studenten binnen de eigen 

school gestalte te geven. De CHE hecht eraan dat studenten hun 

stageperiode doorbrengen op kwaliteitsscholen. Op basis van 

standaarden van kwaliteit en auditgesprekken werd aan alle 

scholen van Ichthus het keurmerk selectschool verstrekt. Dit 

keurmerk wordt iedere 2 jaar getoetst, zodat scholen voortdu-

rend blijven werken aan hun kwaliteit.
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Ichthus ging een samenwerkingsverband aan met 

de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Vijf van onze 

medewerkers volgden daar een opleiding ICO (interne coach 

opleiden) om de opleiding van studenten binnen de eigen 

school gestalte te geven. De CHE hecht eraan dat studenten hun 

stageperiode doorbrengen op kwaliteitsscholen. Op basis van 

standaarden van kwaliteit en auditgesprekken werd aan alle 

scholen van Ichthus het keurmerk selectschool verstrekt. Dit 

keurmerk wordt iedere 2 jaar getoetst, zodat scholen voortdu-

rend blijven werken aan hun kwaliteit.
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Onze schoolvereniging maakt voluit deel 

uit van de gemeenschap van Huizen. Waar 

mogelijk participeren wij in activiteiten, wij 

zijn vertegenwoordigd binnen diverse netwer-

ken. Er zijn regelmatig contacten met politieke par-

tijen en kerken, in de regio trekken wij op met andere schoolbe-

sturen. Een voorbeeld van samenwerking is het intensieve contact 

dat wij onderhouden met CKO (Christelijke Kinderopvang). CKO is 

sinds 2 jaar aanwezig in het gebouw van PCBS de Ark met 2 groe-

pen buitenschoolse opvang. Op 5 maart a.s. start CKO een BSO-

afdeling in de nieuwe Beatrixschool. Bij voldoende aanmeldingen 

wordt ook de mogelijkheid van peuteropvang overwogen. Er zijn 

al heel wat ouders die het gemak van een BSO in de eigen school 

hebben ontdekt en gebruik maken van het aanbod van CKO.

Buitenschoolse opvang

Een moeder: Mijn zoontje zit sinds een jaar op de BSO in de 

Ark. Ik vind het ideaal. Hij loopt zo vanuit de klas naar de 

BSO-ruimte. Hij kan het goed vinden met de leidster en heeft 

leuke vriendjes en vriendinnetjes. Hij komt vrijwel altijd en-

thousiast thuis met verhalen over wat hij heeft gedaan 

en met wie hij heeft gespeeld. Het is voor mij echt een 

rust dat hij de hele dag op school kan blijven. 

Communicatie & PR
Wij vinden het belangrijk om open en eerlijk te communiceren 

met allen die bij de scholen en de vereniging betrokken zijn. Wij 

maken daarvoor gebruik van verschillende materialen: jaarverslag, 

diverse schoolgidsen, websites en deze nieuwsbrief. 

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

Het is een goede gewoonte om onze leden zo halverwege het 

verenigingsjaar te informeren. Het onderwijs is een dynamische 

omgeving, er zijn dus altijd activiteiten en ontwikkelingen te 

melden. Wij hopen dat u daar met plezier en belangstelling 

kennis van neemt. De indeling van deze nieuwsbrief volgt de 5 

hoofdstukken van ons strategisch beleidsplan Next step.

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

Onderwijs & Identiteit
Dit eerste hoofdstuk raakt het wezen van ons handelen: onderwijs 

en vorming. Wij zijn blij dat de scholen het gesprek over onderwijs 

en identiteit intensief voeren. Het nieuwe schoolplan 2011-2015 

geeft daar alle aanleiding toe. In dit beleidsplan geven de scholen 

aan welke doelen zij de komende jaren willen realiseren. 

Passend Onderwijs
In 2012 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. School-

besturen krijgen de opdracht om in de eigen regio een dekkend 

netwerk van onderwijsvoorzieningen in stand te houden. Deze 

zorgen ervoor dat ieder kind onderwijs ontvangt dat bij hem/haar 

past, zonder dat het daar ver voor hoeft te reizen. Dat onderwijs is 

bij voorkeur beschikbaar in de eigen woonplaats. Als dat niet mo-

gelijk is dan is het beschikbaar in de regio. Ichthus werkt hiervoor 

nauw samen met schoolbesturen uit de Gooi en Vechtstreek.

Ook onze scholen treffen voorbereidingen om Passend Onderwijs 

vorm te geven. Alle aspecten van zorg aan leerlingen komen 

daarbij aan bod. Niet langer de leerstof is hierin  leidend, maar de 

onderwijsbehoefte van de leerling. Dit wordt uitgewerkt aan de 

hand van het onderwijsmodel Handelingsgericht Werken.

Scholen

PCBS de Ark
Salland 2

035 - 5266835 

PCBS van der 

Brugghenschool
Thorbeckestraat 2

035 - 5251365 

PCBS Eben-Haëzer
Locatie Willem Alexanderschool

Visserstraat 53

035 - 5253076 

Locatie Beatrixschool

t/m februari 

Wilhelminastraat 25

vanaf maart

Jac. van Wassenaerstraat 5

035 - 5253276 

PCBS de Parel
Holleblok 6

035 - 5257155 

PCBS Rehoboth
Studiostraat 45

035 - 5252982 

Namen en adressen

Bestuur
Dhr. T.R. van der Poel

voorzitter

Lijzij 115

035 - 6563901

Dhr. J. Bigot

secretaris

Vecht 15

035 - 5241815

Dhr. G.T. Tissink

algemeen directeur

Bestuurscentrum Ichthus
De Ruyterstraat 7

035 - 5256961

info@ichthushuizen.nl

Het bestuur vindt het belangrijk te weten wat er leeft onder 

leden en ouders. Met de leden spreken wij tenminste 1 keer per 

jaar tijdens de algemene ledenvergadering. Vertegenwoordigers 

van ouders ontmoeten wij via medezeggenschapsraden, ouder-

raden en identiteitscommissies. Vanzelfsprekend staan wij open 

voor uw mening en reactie. Neemt u gerust contact met ons op.

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.   

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

Bent u op zoek naar een protestants-christelijke school? 

DE BESTE SCHOOL KIEZEN VOOR MIJN KIND!DE BESTE SCHOOL KIEZEN VOOR MIJN KIND!

   Wat is uw goede 

voornemen voor 2012?

ICHTHUS, DE BASIS VOOR JE LEVEN


