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Digitale 
kleuterborden

Computers en digitale schoolbor-

den zijn niet meer uit de klas weg 

te denken. In alle groepen 3 t/m 8 

zijn deze beschikbaar. Sinds het najaar 

heeft iedere school van Ichthus ook een 

digitaal kleuterbord. Het vormt een welkome aanvul-

ling op alle middelen en materialen die de kleuterjuf al tot haar 

beschikking heeft. In de grote kring worden prachtige platen bij 

een verhaal getoond. In de kleine kring kan de juf heel gericht 

opdrachten en oefeningen geven. Tijdens het zelfstandig werken 

kunnen steeds twee kleuters met hun digitale pen op het kleu-

terbord aan het werk. Steeds weer stimulerend en uitdagend, 

altijd op het goede niveau. 

Schoolpleinen
Niet alleen aan de binnenkant van de schoolgebouwen wordt 

veel aandacht besteed, ook de buitenruimte moet uitnodigen 

tot leren en ontdekken. Om die reden is op PCBS de Parel en 

PCBS van der BrugghenSchool het schoolplein flink onder han-

den genomen. Dankzij diverse acties, sponsorbijdragen en eigen 

investering konden nieuwe speeltoestellen worden aangeschaft 

en geplaatst. Ze zorgen ervoor dat het schoolplein 

er aantrekkelijk uitziet en de kinderen er graag 

spelen.

Voorwoord
Het is inmiddels een goede gewoonte om u aan het begin van 

het nieuwe jaar een nieuwsbrief aan te bieden. Zo willen wij 

onze leden halverwege het verenigingsjaar informeren over 

actuele ontwikkelingen. Dat er vanuit de scholen altijd veel te 

melden is bewijst ook deze nieuwsbrief weer. Ik hoop dat u hem 

met plezier en belangstelling leest.

Wij verspreiden de nieuwsbrief ook onder de ouders van de 

leerlingen van onze scholen. Het bestuur wil transparant zijn in 

het beleid en de keuzes die het maakt. Wellicht is de nieuws-

brief aanleiding om uzelf aan te melden als lid. Ga hiervoor naar 

onze website www.ichthushuizen.nl of vraag een aanmeldings-

formulier op school. Van harte welkom. 

Tom van der Poel, voorzitter

Passend Onderwijs 
Passend Onderwijs is de naam van de nieuwe wet die de 

ontwikkelingen in het onderwijs van de komende jaren kleurt. 

Scholen moeten in de toekomst tegemoet komen aan iedere 

ondersteuningsvraag. Het zal duidelijk zijn dat niet iedere school 

elke vorm van ondersteuning kan bieden. Om die reden werken 

de scholen van ’t Gooi (100 in getal) samen om binnen de regio 

een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen in stand te 

houden. Dit samenwerkingsverband draagt de naam Unita. Het 

wil ouders, leerlingen en leerkrachten ondersteunen en begelei-

den bij specifieke ondersteuningsvragen.

Ouders
De scholen van Ichthus hechten veel belang aan een goede relatie 

met de ouders. School en ouders zijn samen verantwoordelijk 

voor de ontwikkeling van de kinderen. Er zijn dan ook regelma-

tig momenten waarop ouders en school met elkaar in gesprek 

gaan. Wanneer zich problemen voordoen dan zal de school de 

ouders vroegtijdig informeren en uitnodigen. Samen wordt dan 

gezocht naar een oplossing. Voor vragen of opmerkingen van 

ouders staan de scholen altijd open. Natuurlijk zijn wij blij met 

de tientallen ouders die klaar staan om door het schooljaar heen 

te helpen bij diverse activiteiten. Zo maken we met elkaar de 

schooltijd voor onze kinderen onvergetelijk. 

Scholen

PCBS de Ark
Salland 2

035 - 5266835 

www.arkhuizen.nl 

PCBS van der BrugghenSchool
Thorbeckestraat 2

035 - 5251365 

www.vanderbrugghenschool.nl 

PCBS Eben-Haëzer
Locatie Willem Alexanderschool

Vissersstraat 53

035 - 5253076 

www.ehshuizen.nl 

Locatie Beatrixschool

Jac. van Wassenaerstraat 5

035 - 5253276 

PCBS de Parel
Holleblok 6

035 - 5257155 

www.parelhuizen.nl 

PCBS Rehoboth
Studiostraat 45

035 - 5252982 

www.rehobothhuizen.nl 

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 

www.ichthushuizen.nl

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

   Wat is uw goede 

voornemen voor 2013?

ICHTHUS, DE BASIS VOOR JE LEVEN



Vroeg Engels
Het vak Engels is al langere tijd niet meer weg te denken uit 

het onderwijs. In de groepen 7 en 8 is het voor de leerlingen 

verplichte stof. Nieuw is dat ook jongere leerlingen al les krijgen 

in Engels. In de meeste gevallen gebeurt dit dan vanaf groep 5. 

Op PCBS de Parel krijgen kinderen al vanaf groep 1 Engels. Op 

meerdere momenten in de week zorgen de leerkrachten 

voor korte lesmomenten waarin Engels wordt gespro-

ken. Het gaat om een spel, een lied, een activiteit en 

dat helemaal in het Engels. Er is een speciale methode 

aangeschaft die voor alle leerjaren lesstof aanbiedt. Via het di-

gitale schoolbord richten ‘native speakers’ het woord tot de klas. 

Doordat echte Engelsen de teksten hebben ingesproken zijn we 

verzekerd van een correcte uitspraak.

Deze activiteit is mede mogelijk dankzij de financiële steun uit 

het Bios-programma van het Europees Platform – ‘internatio-

naliseren in het onderwijs’. Het platform schrijft: ‘Talen spelen 

een belangrijke rol bij alle internationaliseringsactivi-

teiten. Het Europees Platform ondersteunt scholen 

die talen een bredere of andere rol geven binnen 

de reguliere lesactiviteiten. Voor de basisschool 

geldt dat het een structureel en in het lesprogramma opge-

nomen aanbod moet zijn van vakken of delen daarvan die 

in de doeltaal (Engels in dit geval) worden gegeven aan alle 

leerlingen van de klas.’

100 jaar
Het afgelopen jaar is het 100-jarig bestaan van de Rehoboth-

school uitbundig gevierd. Het team heeft zich ingespannen er 

iets onvergetelijks van te maken. In april was er een feestweek 

voor alle kinderen van de school. Dagelijks waren er leuke, 

sportieve of culturele activiteiten. Het werd iedereen duidelijk: 

de Rehobothschool is weliswaar 100 jaar oud, maar nog altijd 

jeugdig enthousiast en springlevend.

In oktober volgde een reünie voor oud-leerlingen en 

leerkrachten. Ruim 200 mensen gaven gehoor aan de oproep 

en kwamen naar school om oude bekenden te ontmoeten. Het 

werd een feest van herkenning. 

Onderwijskundig specialisten
Onderwijs wordt gemaakt door enthousiaste, deskundige en 

bevlogen meesters en juffen voor de klas. Daar heeft Ichthus er 

gelukkig heel veel van. Daarnaast zijn in de afgelopen jaren 

leerkrachten benoemd die over extra deskundigheid be-

schikken op een specifiek terrein. Zo kennen we binnen de 

vereniging onderwijskundig specialisten voor o.a. lezen, ICT, 

gedrag, begaafdheid, techniek en schoolontwikkeling.

 

TOM
PCBS van der BrugghenSchool gaat sinds afgelopen 

augustus door het leven als TOM-school. Binnen 

dit onderwijsconcept werken de leerlingen tijdens 

de ochtenden gestructureerd in kleine groepjes. 

Tijdens deze momenten is er veel aandacht voor 

zelfstandig werken en extra instructie. ’s Middags 

is er tijd voor de meer klassikale lessen. Op de 

middagen staan op termijn ook de onderwijsateliers 

gepland. Binnen een onderwijsatelier krijgen de leerlin-

gen specifieke opdrachten rond bijv. lezen, ICT of techniek.

In de testfase werden enkele bovenbouwleerlingen ingezet 

als Vliegende Reporters. Zij onderzochten hoe de leerlingen 

dachten over het nieuwe schoolconcept. ‘In groep 1 en 2 heb-

ben wij onder andere vragen gesteld over het planbord en de 

kleine kring. Het planbord vonden ze erg interessant en ze 

wisten goed uit te leggen wat het was. Om in de kleine kring 

te werken vinden ze erg leuk, vooral omdat ze dan spelletjes 

met de juf konden doen. In groep 3, 4 en 5 vonden ze TOM erg 

leuk. Kleine groepjes waren fijn. Ze hadden genoeg tijd voor 

hun werk alleen met rekenen had de tijd wel iets langer 

gekund. De meningen in groep 6, 7 en 8 waren over TOM 

erg verschillend. Bij de meeste vakken hadden ze genoeg 

tijd en vaak zelfs tijd over, maar bij andere vakken waaronder 

rekenen hadden ze weer te weinig tijd. Wel was het heel fijn 

dat het stiller in de klas was dan normaal. En dat ze aan het 

begin van de week al wisten wat ze allemaal moesten doen.’

Techniek
Een ander ontwikkelingsgebied dat sterk in de belangstelling 

staat is dat van wetenschap en techniek. Ons land heeft be-

hoefte aan vakmensen die uit de voeten kunnen met techni-

sche uitdagingen. De overheid is van mening dat je niet vroeg 

genoeg kunt beginnen kinderen te interesseren voor techniek. 

Het geven van technieklessen wordt dan ook zeer gestimuleerd. 

Op PCBS de Parel worden op de vrijdagmiddagen speciale tech-

niekprojecten gegeven. Leerlingen en leerkrachten genieten 

hiervan. Techniek is niet saai en ingewikkeld. Techniek is 

interessant, boeiend en leuk. Het leert je gestructureerd over 

een probleem na te denken en stapsgewijs aan een oplossing te 

werken.

De betere basisschool
Ouders mogen verwachten dat de school haar opdracht serieus 

neemt: leerlingen onderwijzen en bijstaan in hun ontwikkeling. 

Rekenen, lezen en taal zijn daarbij belangrijke basisvaardighe-

den. PCBS de Ark kiest ervoor veel en extra aandacht te geven 

aan deze vakken. De school koos onder het motto ‘De betere 

basisschool’ voor de inzet van specifieke programma’s als ‘Met 

woorden in de weer’ en ‘Zo leren kinderen lezen en spellen’. 

Verslagen en beoordelingen van inspectie, Passend Onderwijs, 

en CITO laten zien dat de school hiermee hoog scoort.  

Lezen
Lezen is misschien wel het 

belangrijkste vak van de 

basisschool. Lezen staat 

ten dienste van alle 

andere vakken. Lezen 

verrijkt je leven. Wie 

kan lezen vindt zelf 

toegang tot allerlei 

informatiebronnen. 

Wie kan lezen ont-

spant en geniet van 

boeken, tijdschriften 

enz. Het team van PCBS 

Eben-Haëzer heeft het 

belang van lezen onderkend. 

Vrijwel dagelijks zijn er allerlei 

leerzame en leuke leesactiviteiten te 

doen. Twee onderwijskundig specialisten ondersteunen en be-

geleiden dit. Wie lezen leuk vindt, gaat het vanzelf meer doen 

en krijgt het zo steeds beter onder de knie. Ook thuis wordt 

betrokken bij het leesonderwijs. Het tasjesproject voor 

de onderbouw (waarbij er wekelijks een tasje met 

een (voor-)leesboek mee naar huis gaat) kreeg dit jaar 

een vervolg in de groepen 5 en 6. Onder de veelzeggende 

slogan ‘Lezen is Cool’ is er ook voor deze leeftijdsgroep 

een voortdurend aanbod van fijne leesboeken.

Meer begaafd
Passend Onderwijs geldt voor alle leerlingen. Wie iets moeilijk 

vindt krijgt extra ondersteuning. Wie meer aankan bieden we 

extra uitdaging. De scholen van Ichthus werken al drie jaar vol-

gens de uitgangspunten van het project ‘Smartkids’. Hierbinnen 

ontwikkelden leerkrachten vaardigheden en materialen om tege-

moet te komen aan de meer begaafde leerling. De Rehoboth-

school stelde zelfs een onderwijskundig specialist aan rond het 

thema begaafdheid. In het speciaal ingerichte ‘Smarties-honk’ 

gaat zij met deze groep leerlingen aan de slag. Voor kinderen 

die aan het smartkids-programma nog onvoldoende uitdaging 

beleven zette basisschool De Ark een plusklas op, die openstaat 

voor alle Ichthusscholen. 

Nieuwbouw
Wij kijken blij en dankbaar terug op de realisatie van de nieuw-

bouw van de Beatrixschool. Aan de Jac. van Wassenaerstraat kon 

afgelopen voorjaar een schitterend nieuw gebouw in gebruik 

genomen worden. Inmiddels heeft het volgende 

nieuwbouw-traject zich aangediend. Binnen 

enkele weken zal gestart worden met 

de uitbreiding van de Van der Brug-

ghenSchool aan de Schaepmanlaan. Er 

worden twee nieuwe lokalen gebouwd. 

Daarnaast komt er ook een nieuwe 

gymzaal. Het ontwerp is prachtig in-

gebed in de bestaande omgeving. De 

gymzaal wordt verdiept aangelegd in 

het groen en krijgt een sedum dak met 

beplanting. 

Zonnepanelen
Duurzaamheid is een begrip dat in allerlei situaties aan de 

orde komt. Ook de scholen van Ichthus gaan hier bewust mee 

om. Het wordt bijv. zichtbaar in het gebruik van duurzame 

middelen en materialen en het aanbrengen van energiezui-

nige verlichting en radiatoren. Vanzelfsprekend wordt er ook 

in de lessen (aardrijkskunde, natuur, burgerschap) nadrukkelijk 

aandacht aan geschonken. Zo geven scholen en leerkrachten het 

goede voorbeeld. Recent zijn op twee scholen (Beatrixschool en 

De Ark) zonnepanelen gemonteerd. Zo wordt natuurlijke energie 

opgewekt en kan, bij een overschot, zelfs elektriciteit worden 

teruggeleverd aan de energiemaatschappij. In het 

schoolgebouw is een display aangebracht waarop 

zichtbaar wordt gemaakt hoeveel energie wordt 

opgewekt en hoeveel CO2
-uitstoot wordt bespaard. Zo 

wordt aan de leerlingen dagelijks duidelijk gemaakt hoe je zelf 

bij kunt dragen aan een duurzame leefomgeving.
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kleuterborden

Computers en digitale schoolbor-

den zijn niet meer uit de klas weg 

te denken. In alle groepen 3 t/m 8 

zijn deze beschikbaar. Sinds het najaar 

heeft iedere school van Ichthus ook een 

digitaal kleuterbord. Het vormt een welkome aanvul-

ling op alle middelen en materialen die de kleuterjuf al tot haar 

beschikking heeft. In de grote kring worden prachtige platen bij 

een verhaal getoond. In de kleine kring kan de juf heel gericht 

opdrachten en oefeningen geven. Tijdens het zelfstandig werken 

kunnen steeds twee kleuters met hun digitale pen op het kleu-

terbord aan het werk. Steeds weer stimulerend en uitdagend, 

altijd op het goede niveau. 

Schoolpleinen
Niet alleen aan de binnenkant van de schoolgebouwen wordt 

veel aandacht besteed, ook de buitenruimte moet uitnodigen 

tot leren en ontdekken. Om die reden is op PCBS de Parel en 

PCBS van der BrugghenSchool het schoolplein flink onder han-

den genomen. Dankzij diverse acties, sponsorbijdragen en eigen 

investering konden nieuwe speeltoestellen worden aangeschaft 

en geplaatst. Ze zorgen ervoor dat het schoolplein 

er aantrekkelijk uitziet en de kinderen er graag 

spelen.

Voorwoord
Het is inmiddels een goede gewoonte om u aan het begin van 

het nieuwe jaar een nieuwsbrief aan te bieden. Zo willen wij 

onze leden halverwege het verenigingsjaar informeren over 

actuele ontwikkelingen. Dat er vanuit de scholen altijd veel te 

melden is bewijst ook deze nieuwsbrief weer. Ik hoop dat u hem 

met plezier en belangstelling leest.

Wij verspreiden de nieuwsbrief ook onder de ouders van de 

leerlingen van onze scholen. Het bestuur wil transparant zijn in 

het beleid en de keuzes die het maakt. Wellicht is de nieuws-

brief aanleiding om uzelf aan te melden als lid. Ga hiervoor naar 

onze website www.ichthushuizen.nl of vraag een aanmeldings-

formulier op school. Van harte welkom. 

Tom van der Poel, voorzitter

Passend Onderwijs 
Passend Onderwijs is de naam van de nieuwe wet die de 

ontwikkelingen in het onderwijs van de komende jaren kleurt. 

Scholen moeten in de toekomst tegemoet komen aan iedere 

ondersteuningsvraag. Het zal duidelijk zijn dat niet iedere school 

elke vorm van ondersteuning kan bieden. Om die reden werken 

de scholen van ’t Gooi (100 in getal) samen om binnen de regio 

een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen in stand te 

houden. Dit samenwerkingsverband draagt de naam Unita. Het 

wil ouders, leerlingen en leerkrachten ondersteunen en begelei-

den bij specifieke ondersteuningsvragen.

Ouders
De scholen van Ichthus hechten veel belang aan een goede relatie 

met de ouders. School en ouders zijn samen verantwoordelijk 

voor de ontwikkeling van de kinderen. Er zijn dan ook regelma-

tig momenten waarop ouders en school met elkaar in gesprek 

gaan. Wanneer zich problemen voordoen dan zal de school de 

ouders vroegtijdig informeren en uitnodigen. Samen wordt dan 

gezocht naar een oplossing. Voor vragen of opmerkingen van 

ouders staan de scholen altijd open. Natuurlijk zijn wij blij met 

de tientallen ouders die klaar staan om door het schooljaar heen 

te helpen bij diverse activiteiten. Zo maken we met elkaar de 

schooltijd voor onze kinderen onvergetelijk. 

Scholen

PCBS de Ark
Salland 2

035 - 5266835 

www.arkhuizen.nl 

PCBS van der BrugghenSchool
Thorbeckestraat 2

035 - 5251365 

www.vanderbrugghenschool.nl 

PCBS Eben-Haëzer
Locatie Willem Alexanderschool

Vissersstraat 53

035 - 5253076 

www.ehshuizen.nl 

Locatie Beatrixschool

Jac. van Wassenaerstraat 5

035 - 5253276 

PCBS de Parel
Holleblok 6

035 - 5257155 

www.parelhuizen.nl 

PCBS Rehoboth
Studiostraat 45

035 - 5252982 

www.rehobothhuizen.nl 

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 

www.ichthushuizen.nl

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

   Wat is uw goede 

voornemen voor 2013?

ICHTHUS, DE BASIS VOOR JE LEVEN


