
Met deze publieksversie van het strategische beleidsplan 2019-2023 blikt de Vereniging PCBO Ichthus vooruit 

naar de toekomst. Gezamenlijk zullen we de komende jaren aan de uitvoering van dit plan vol enthousiasme 

gestalte gaan geven: leerkrachten, directie, raad van toezicht, ouders/verzorgers. Samen werken we aan 

uitstekend onderwijs vanuit een protestants-christelijke identiteit en bieden we leerlingen de basis voor het 

leven!

'Onderwijs moet niet alleen opleiden voor het werk, maar ook voor het leven' 

Onze strategische doelen 

De goede kwaliteit van ons huidige onderwijs willen we de komende jaren vanzelfsprekend vasthouden en 
borgen. Daarnaast zien we op een drietal gebieden ruimte voor verbeteringen: onderwijs, personeel en de 
samenwerking met ouders. 

1. Toekomstbestendig, kwalitatief hoogwaardig onderwijs
De samenleving verandert in hoog tempo en ook de arbeidsmarkt is voortdurend in ontwikkeling. Er wordt wel 
gezegd dat het overgrote deel van de beroepen van vandaag over twintig jaar niet meer bestaat. De moderne 
maatschappij vraagt steeds meer van mensen dat zij zelf sturing geven aan hun leven en loopbaan. Goed kunnen 
inspelen op continue verandering vereist onder meer flexibiliteit, emotionele/sociale intelligentie en creativiteit.

 
Wij maken ons onderwijs toekomstbestendig en verhogen de onderwijskwaliteit door:

• systematisch te werken aan onderwijskwaliteit;

• een opbrengstgerichte werkwijze te hanteren;

• 21e-eeuwse vaardigheden een plek te geven in ons onderwijsaanbod;

• een geïntegreerde methode voor zaakvakken in te voeren;

• te werken met ICT en Chromebooks; 

• de inzet van flexibele onderwijsvormen;

• een pedagogisch concept dat leerlingen uitdaagt zelf verantwoordelijkheid te nemen;

• een goede zorgstructuur;

• een warme overdracht naar het voortgezet onderwijs;

• te investeren in creatieve, culturele en muzikale vorming.

 

'Je kunt een leerling vandaag iets leren, maar als je z'n nieuwsgierigheid 
kunt prikkelen, zal hij zijn leven lang blijven leren'

Verder bouwen op de basis
Publieksversie van het strategische beleidsplan 2019-2023



2. Bekwaam, betrokken en verantwoordelijk personeel

Ichthus wil een goede, aantrekkelijke werkgever zijn, die medewerkers bindt en zich inzet voor hun welbevinden. 

Zeker in tijden van groeiende landelijke personeelstekorten is dat essentieel. We werken aan een professionele 

organisatie waarin we van onze medewerkers vragen eigenaarschap te tonen en verantwoordelijkheid te nemen 

voor hun bijdrage aan het succes van Ichthus.

We investeren in bekwaam, betrokken en verantwoordelijk personeel door:

• goed werkgeverschap;

• systematisch gebruik te maken van de gesprekscyclus;

• eigenaarschap te stimuleren;

• scholing van medewerkers;

• bevorderen van de mobiliteit van medewerkers.

'Van gelukkige leraren leer je de mooiste dingen'

3. Intensieve samenwerking met ouders

Ouders/verzorgers en school zijn partners  in opvoeding en onderwijs. De komende beleidsperiode zetten we 

nieuwe stappen in de onderlinge samenwerking.

Wij zetten in op intensieve samenwerking met ouders door:

• ouders meer te betrekken bij onderwijskundige ontwikkelingen;

• ouders uit te nodigen om bij te dragen aan het onderwijs;

• moderne communicatiemiddelen goed in te zetten;

• nieuwe vormen voor gesprekken tussen ouders en leerkrachten te ontwikkelen.

'Waarom moeilijk doen als het samen kan?'

Onze levende identiteit

We begonnen deze publieksversie met het noemen van onze protestants-christelijke identiteit. Dit is geen dode 

letter, maar wordt levend gehouden in de organisatie. De identiteitsnotitie uit 2008 zal geactualiseerd worden. 

Ook in 2019-2023 blijft onze identiteit richting geven aan alles wat we doen.

'Geloof in onderwijs'
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