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Voorwoord
Met veel genoegen bieden wij u deze nieuwsbrief aan. Wij heb-

ben het voornemen om deze nieuwsbrief voortaan twee maal 

per jaar te laten verschijnen: één maal rond de jaarlijkse leden-

vergadering in juni en één maal halverwege het verenigingsjaar, 

in december. Wij zien dit als een nieuwe mogelijkheid om con-

tact te onderhouden met de leden van onze Vereniging. 

Ook ouders en belangstellenden ontvangen deze nieuwsbrief. 

Zo informeren wij u als bestuur over de onderwerpen waarmee 

wij ons op dit moment bezig houden. Ook schetsen wij nog eens 

waar wij als Vereniging voor staan en hoe de organisatie is vorm-

gegeven. Daarnaast hopen wij dat mensen die (nog) geen lid 

zijn geïnteresseerd raken en enthousiast worden voor het werk 

en de activiteiten van Ichthus en zich aanmelden als lid. 

Wij hopen dat u deze nieuwsbrief met plezier en belangstelling 

leest.

Het bestuur

De Vereniging
De Vereniging Ichthus te Huizen is in 2002 ontstaan door een fusie 

van verschillende plaatselijke schoolverenigingen. Ichthus stelt zich 

ten doel om in Huizen protestants christelijke scholen te stichten en 

in stand te houden. De grondslag is de Bijbel als het betrouwbare 

Woord van God. De Bijbel biedt niet alleen de basis en de inspiratie 

voor ons beleid, maar is tevens de bron waaruit wij als organisatie 

putten als het gaat over hoe we met elkaar en met de leerlingen 

omgaan.
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In de recent verschenen 

identiteitsnotitie wordt dit

onder andere als volgt ver-

woord: We zijn trots en dank-

baar als we naar onze scho-

len kijken. Uiteraard zijn er ook  

zorgen, maar wij geloven in ons 

doel, onze roeping: het ontwikkelen, be-

schikbaar stellen en waarborgen van protestants-christelijk on-

derwijs in Huizen. Wij geloven dat Huizen behoefte heeft aan 

protestants-christelijk basisonderwijs. Wij geloven dat het een 

bijzondere kans is om kinderen voor te bereiden op hun leven 

in onze maatschappij. Wij geloven dat dat leven zin krijgt door 

een relatie met God, door Jezus Christus. Dat geloof is de kern 

van onze identiteit.

De organisatie
De leden van de Vereniging kiezen uit hun midden een be-

stuur. Het bestuur treedt op als bevoegd gezag. De algehele 

leiding is in handen gelegd van de algemeen directeur. Voor 

de dagelijkse leiding van de scholen en het uitvoeren van 

het geformuleerde beleid zijn de locatiedirecteuren verant-

woordelijk. Tijdens de ledenvergadering legt het bestuur 

verantwoording af over het gevoerde beleid.

In schema:

De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad is een 

belangrijke gesprekspartner van bestuur en directie. Af-

hankelijk van de bevoegdheden adviseert de (G-)MR ten 

aanzien van opgestelde beleidsdocumenten of verleend in-

stemming. Daarnaast zijn aan iedere school een actieve en 

betrokken ouderraad en identiteitscommissie verbonden. 

Beide ondersteunen de teams bij diverse activiteiten. 

De scholen
De Vereniging Ichthus beheert op dit moment vijf scholen, 

verdeeld over acht locaties. De scholen werken waar moge-

lijk samen, maar mogen zich volgens een eigen onderwijs-

kundige visie ontwikkelen.

Identiteit

Het begrip identiteit wordt tweeledig ingevuld: levensbe-

schouwelijk en pedagogisch/didactisch. Ten aanzien van de 

levensbeschouwelijke identiteit formuleerden bestuur en 

scholen in de identiteitsnotitie belangrijke uitspraken op het 

terrein van personeelsbeleid, Bijbelonderwijs en de omgang 

met elkaar. De scholen van Ichthus willen zich duidelijk pro-

fileren als herkenbare positief christelijke scholen.

Schoolconcept

De pedagogische en didactische identiteit richten zich veel 

meer op de onderwijskundige visie en ontwikkeling van de 

scholen. Hoe wordt lesgegeven? Welke accenten worden 

gelegd? Op dit moment worden de schoolconcepten door 

de teams verder uitgewerkt. 

Het onderwijs
Werken in het onderwijs betekent werken in een dynami-

sche omgeving. Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. 

Wij spreken in dit verband van duurzaam veranderen. Duur-

zaam duidt enerzijds op voortdurend, maar ook op blijven-

de verbetering. Dit streven naar kwaliteit bepaalt ons han-

delen. Welke ontwikkelingen staan op dit moment centraal 

op de scholen?

Leerlingenzorg

Het is belangrijk kinderen goed te volgen in hun ontwikke-

ling. Scholen willen steeds nauwer aansluiten bij de ontwik-

kelingsfase van het individuele kind. Concreet houdt dit in 

dat in een groep niet langer alle leerlingen met dezelfde 

leerstof bezig zijn. Er zijn kinderen die wat meer aankunnen, 

anderen krijgen wat eenvoudiger leerstof aangeboden. Via 

een leerlingvolgsysteem volgen de scholen de ontwikkeling 

van ieder kind nauwkeurig. Op iedere school zijn Intern Be-

geleiders aangesteld, die dit proces van extra zorg en bege-

leiding bewaken.

ICT

Computers zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs. 

Op dit moment wordt in de scholen hard gewerkt aan de 

aanleg, vernieuwing en uitbreiding van het netwerk. Dit 

maakt het mogelijk dat de computer straks in alle groepen 

kan worden ingezet. Via verschillende programma’s kunnen 

leerlingen extra leerstof oefenen en doen zij spelenderwijs 

alle computervaardigheden op.

Kwaliteitsbeleid

De scholen van Ichthus streven kwaliteit na. Dit heeft be-
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trekking op alle facetten van het school-zijn. Personeel,  

onderwijs, leerlingenzorg, veiligheid enz. Kwaliteitsbeleid 

mag niet uitmonden in het formuleren van mooie voorne-

mens, maar wordt concreet vertaald in meetbare doelen.   

Actueel
Ook op bestuurlijk niveau zijn er allerlei ontwikkelingen te 

melden. In willekeurige volgorde volgt hier een greep uit de 

onderwerpen van de bestuurstafel.

Afscheid en welkom

Per 1 augustus j.l. heeft Peter Wiesenekker het voorzitter-

schap van Ichthus neergelegd. Hij heeft de afgelopen vijf 

jaar met veel inzet en passie vorm gegeven aan Ichthus. De 

bestuurlijke fusie was na zijn aantreden net voltooid. Onder 

zijn leiding groeide VPCBO Ichthus uit tot een sterke orga-

nisatie voor christelijk onderwijs; met een heldere identiteit 

én een professionele cultuur. Ook vanaf deze plaats een 

hartelijk woord van dank. Datzelfde geldt voor Gert Wim 

Sterk. Als algemeen directeur a.i. stond hij aan de basis van 

diverse beleidsdocumenten en gaf hij mede vorm aan de 

structuur en de toekomstvisie van onze jonge vereniging.  

Per 30 september legde hij zijn taak neer. Wij zijn hem zeer 

erkentelijk voor zijn inzet en betrokkenheid.  

De opvolgers van Peter en Gert Wim zijn inmiddels actief 

en enthousiast aan het werk gegaan. Zij stellen zich graag 

aan u voor.

Ik heb de voorzittershamer overgenomen en stel mijzelf kort 

voor. Ik ben 34 jaar, geboren en getogen in Huizen (les ge-

had op de oude Eben-Haëzer school aan de Achterbaan). 

Ik ben getrouwd met Sandra; wij hebben 3 kinderen, van 

wie de oudste 2 op de Rehobothschool zitten. Ik ben ker-

kelijk meelevend in de Meentkerk. Wat is mijn visie op Ich-

thus? Jonge kinderen leren bij ons acht jaar lang hun talen-

ten te ontwikkelen in een sfeer van geborgenheid en liefde. 

Ichthus doet dat door te zorgen voor heel goed onderwijs 

(waarom zouden we er niet naar streven het beste onderwijs 

van Huizen aan te bieden?), maar wij bieden iets extra: onze 

christelijke identiteit. In onze maatschappij is het christelijk 

basisonderwijs één van de beste manieren om te laten zien 

dat het geloof in Jezus Christus van onschatbare waarde is 

voor nu en later. Een kleine 1400 leerlingen zien en horen 

dagelijks hoe de Bijbel vorm en richting geeft aan hun leven. 

Een enorme verantwoordelijkheid en een geweldige uitda-

ging voor het onderwijzend personeel, het management en 

het bestuur. Ook ik wil daar mijn steentje aan bijdragen. Ik 

hoop dat u, als lid, actief betrokken blijft bij Ichthus. Het zou 

fijn zijn u te ontmoeten tijdens de ledenvergadering, maar u 

kunt ook tussentijds contact met mij opnemen. 

Tom van der Poel

Mijn naam is Gert Tissink, sinds 1 oktober algemeen direc-

teur van VPCBO Ichthus. Ik ben 47 jaar oud, gehuwd en 

vader van drie kinderen in de leeftijd van 20, 22 en 24 jaar. 

Sinds 1981 ben ik werkzaam in het onderwijs. Ik was groeps-

leerkracht en directeur in Lekkerkerk en verenigingsdirec-

teur in Nieuw-Lekkerland. Ik ben met enorm veel plezier 

gestart in Huizen. Tijdens de kennismaking heb ik gemerkt 

dat er sprake is van een grote betrokkenheid bij alle mede-

werkers. Ik ontmoet een sfeer van enthousiasme en nieuw 

elan. De visie voor de toekomst ademt ambitie en ontwik-

keling. Ik vind het een voorrecht daaraan leiding te mogen 

geven. Met vijf scholen, verdeeld over acht locaties, verkeert 

Ichthus in een luxe positie. In alle wijken van de gemeente 

Huizen kunnen we christelijk onderwijs aanbieden. Onder-

wijs dat inspireert en richting geeft: basisonderwijs met 

toekomst. Wij nemen die verantwoordelijkheid serieus, in 

afhankelijkheid van onze Here en Heiland. 

Gert Tissink

Besturen op hoofdlijnen

Het besturen van een complexe onderwijsorganisatie vraagt 

steeds meer deskundigheid. Om deze reden heeft het be-

stuur zich beraden op de vraag hoe dit het beste vorm ge-

geven kan worden. De filosofie die hiervoor gekozen is, is 

die van het “besturen op hoofdlijnen”.

Deze besturingsvorm gaat er vanuit dat het bestuur in een 

strategisch beleidsplan een toekomstvisie formuleert. Deze 

visie beweegt zich binnen helder geformuleerde kaders. De 

algemeen directeur en de directie van de scholen geven in 

de dagelijkse praktijk vorm en inhoud aan het strategisch 

beleid. Via geregelde rapportages wordt het bestuur geïn-

formeerd over de voortgang. Het bestuur toetst of de doe-

len binnen de gestelde kaders worden gehaald.

Positionering en huisstijl

Ichthus wil in Huizen uit-

groeien tot een betrok-

ken, maatschappelijke 

organisatie. 
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Dit moet op een professionele wijze worden uitgedragen. 

Het is belangrijk dat Ichthus daarom herkenbaar aanwezig is. 

Op dit moment oriënteert het bestuur zich op de ontwikke-

lingen die spelen en welke verantwoordelijkheid daarin voor 

Ichthus is weggelegd. Bij deze positionering hoort ook een 

nieuwe huisstijl. Ichthus hoopt die binnen afzienbare tijd te 

kunnen presenteren. 

Nieuw bestuurscentrum

Op vrijdag 7 november werd het nieuwe bestuurscentrum 

in Het Visnet in gebruik genomen. Op dinsdag 2 december 

volgde de officiële opening met een feestelijk open huis. 

Vanuit dit nieuwe onderkomen kunnen bestuur en scholen 

beter en functioneler worden ondersteund. 

Cijfers en getallen
De scholen

Op de laatste teldatum (1 oktober 2008) telden de scholen 

van Ichthus 1371 leerlingen. Bij de Vereniging werken ca. 

130 personeelsleden verdeeld over de functies management, 

groepsleerkracht en ondersteunend personeel.

De prognoses geven aan dat het leerlingenaantal in de toe-

komst zal afnemen. Ichthus ziet hierin een uitdaging. Door 

serieus werk te maken van de verdere onderwijskundige ont-

wikkeling van de scholen hopen wij deze prognose positief 

om te buigen.

 

De Vereniging

De Vereniging Ichthus telt op dit moment 226 leden. Het 

ledenaantal loopt langzaam terug. Het bestuur vindt dit jam-

mer. Er komt dan ook extra aandacht voor de werving van 

nieuwe leden.  

Ouders en belangstellenden die zich herkennen in doel en 

grondslag van de Vereniging worden uitgenodigd zich aan 

te melden als lid. Door uw lidmaatschap toont u uw betrok-

kenheid bij het christelijk onderwijs in Huizen en helpt u mee 

dit ook voor de toekomst te waarborgen. Voor uw aanmel-

ding kunt u zich richten tot het bestuurscentrum.

Bestuur
Dhr. T.R. van der Poel
voorzitter
Lijzij 115
035 – 6563901

Mw. M.J. 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

Scholen
De Ark
Salland 2
035 - 5266835

Eben Haëzerschool
Locatie Eben-Haëzer
Visserstraat 53
035 – 5253076 

Locatie Koningin Beatrix
J. van Wassenaerstraat 5
035 – 5253072 

Locatie Koningin Wilhelmina
Wilhelminastraat 25
035 – 5253276 

De Parel
Amer 17 (tijdelijk adres)
035 – 5257155 

Rehobothschool
Studiostraat 45
035 – 5252982 

Van der Brugghenschool
Locatie Thorbeckestraat
Thorbeckestraat 2
035 – 5251365 

Locatie Landweg
Landweg 3
035 – 5252849 

Namen en adressen


