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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.Deze schoolgids is
bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u
praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt
beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we
belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit
welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.In de schoolgids leest u ook
relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we
u informeren.
De kinderen van PC Daltonschool Ichthus zingen in ons schoollied waarom zij het op Ichthus zo naar
hun zin hebben:
Wij verschillen van elkaar en dat is fijn.
Het is juist leuk dat iedereen zichzelf kan zijn.
Samen voor een goede sfeer.
Zo bereik je echt veel meer, ja, zo bereik je echt veel meer.
Hey, kom je mee?
Zwem door de golven, duik diep in de zee.
Als een vis in het water,
je voelt je tevree.
Op Ichthus is het oké.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van Ichthus,
Elke Melody - van Engeland
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
PC Daltonschool Ichthus
Kalmoesstraat 261
7322NS Apeldoorn
 0553666057
 http://www.ichthus.pcboapeldoorn.nl
 ichthus@pcboapeldoorn.nl

Extra locaties
Optioneel: heeft u extra locaties?
Vul bij de indicator Algemene gegevens school, het onderdeel Extra locaties.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.

Schoolbestuur
Stichting voor Prot. Christel. Basisonderwijs Apeldoorn
Aantal scholen: 27
Aantal leerlingen: 5.565


Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Elke Melody - van Engeland

ichthus@pcboapeldoorn.nl

Onze directeur is al 20 jaar aan PC Daltonschool Ichthus verbonden. Gestart als leerkracht,
doorgegroeid van unitleider naar directeur kent zij de school als geen ander.
Elke Melody - van Engeland vertelt: PC Daltonschool Ichthus is een school die midden in de
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samenleving staat. Een school waar kinderen in een veilige omgeving eigen talenten kunnen ontdekken
en een fijne school waar kinderen die talenten optimaal kunnen gaan ontwikkelen. De school is altijd in
beweging. Maar PC Daltonschool Ichthus is ook een school met een duidelijke structuur. Wij behouden
wat werkt en verbeteren en/of verdiepen waar dat wenselijk is. De school gaat voor goede
opbrengsten, maar werkt ook aan de ontwikkeling van het kind op sociaal emotioneel, creatief,
motorisch gebied. De groep is de veilige basis waar geleerd, gewerkt en gespeeld mag worden. En in
elke groep werkt een bevlogen getalenteerde leerkracht die alle kinderen stimuleert de volgende stap
te zetten.

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij St. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2018-2019

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

172

2018-2019

Wij merken dat er meer en meer belangstelling is onder nieuwe ouders uit de directe omgeving van
onze school. Wij zijn de enige christelijke Daltonschool in Noord West Apeldoorn en zien ook een
stijgende belangstelling van ouders uit andere wijken van Apeldoorn.
Volgens ouders zijn belangrijke redenen om voor onze school te kiezen: onze christelijke identiteit, ons
Dalton concept, onze kleinschaligheid, de structuur, rust en duidelijkheid die op onze school zichtbaar
en voelbaar zijn.

1.2

Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.
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Kernwoorden
Zelfstandigheid

Vrijheid/Verantwoordelijkheid

Gecertificeerde Daltonschool

Samenwerking

Reflectie/Innovatie

Missie en visie
De kinderen van PC Daltonschool Ichthus vormen een zee aan talent. Talenten die de kinderen van
Ichthus straks in de samenleving kunnen inzetten, om de wereld, waarin zij leven, te vormen en te
verbeteren.
De missie van PC Daltonschool Ichthus is:
het geven van goed onderwijs in een positieve, stimulerende en inspirerende leeromgeving, gericht op
de cognitieve, sociaal emotionele, creatieve en lichamelijke talenten van het kind. Naast kennis en
kunde werken wij ook aan het vormen van evenwichtige wereldburgers. Wij geven de kinderen dus ook
sociale vaardigheden mee, zoals:
&bull; het vermogen zelfstandig te denken en te doen (Dalton kernwaarde zelfstandigheid);
&bull; het talent om met anderen te kunnen samenwerken (Dalton kernwaarde samenwerking);
&bull; de durf om verantwoordelijkheid te nemen en respect te hebben voor de schepping, anderen en
jezelf,
&bull; het inzicht om te denken en te doen binnen morele kaders (Dalton kernwaarde
verantwoordelijkheid en vrijheid in gebondenheid);
&bull; het lef om te innoveren, creativiteit te tonen en te experimenteren en het vermogen om vast te
leggen, zodat kennis en kunde voor een blijvende verbetering kunnen zorgen (Dalton kernwaarde
innoveren/effectiviteit en borgen);
&bull; de rust om te reflecteren, de tijd te nemen te vieren wat bereikt is, te behouden dat wat
waardevol is en te vernieuwen waar dat gewenst is (Dalton kernwaarde reflectie).
Dit alles om onze kinderen te vormen tot:
‘Mensen zonder vrees’. Helen Parkhurst (1886 – 1973).

Prioriteiten
Belangrijke pijlers voor de komende jaren zijn:
Het bevorderen van de sociale cohesie op onze school - de school als samenleving (tussen leerlingen,
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tussen ouders, tussen school en leerlingen/ouders). Wij vinden het belangrijk onze kinderen te
inspireren met dat wat ons inspireert: onze christelijke identiteit. Maar dan wel een modern geloof. Met
ruimte voor eigen invulling en beleving. Wij willen elkaar vinden in onze universele waarden. En wij
ontdekken telkens dat er veel meer is dat onze samen verbindt, dan wat ons van elkaar onderscheidt.
Wij willen daarom ook vanuit onze identiteit anderen ontmoeten. Laten wij samen geloof beleven.
Aandacht voor kansengelijkheid. In onze ogen betekent dit aandacht voor brede persoonsvorming:
kinderen niet alleen cognitief voeden, maar ook op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling,
op het gebied van kunst & cultuur, identiteit, burgerschap kinderen laten ervaren dat de wereld groter
is dan het eigen gezin. We gaan de samenwerking ketenpartners uitbreiden: Cultuur met Kwaliteit
project, klusklas, zorgaanbieders in de school. In 2020 vindt een verbouwing plaats om de ontwikkeling
richting IKC ook fysiek te kunnen realiseren.
Binnen het Daltonconcept gaan we verdiepen. Vragen die ons helpen om te komen tot meer
eigenaarschap van de kinderen zijn daarbij:
•
•
•
•
•

Hoe ziet zelfstandig leren eruit? Wat is succesvol leerkrachtgedrag om dit te bevorderen?
Hoe stimuleren leerkrachten dat kinderen verantwoordelijk nemen voor hun eigen ontwikkeling?
Waar behouden wij wat werkt en waar is innovatie gewenst?
Hoe willen wij met elkaar samenwerken om het goede voorbeeld te zijn voor het samenwerken
van de kinderen?
En hoe kijken wij met elkaar terug op onze resultaten en op de weg daar naar toe?

Om een doorgaande lijn te creëren in het bevorderen van eigenaarschap gaan we onderzoeken of het
concept van 'The leader in me' een passend concept is voor Ichthus.

Identiteit
Ichthus is een van de scholen van Stichting PCBO Apeldoorn.
De manier waarop het christelijke karaktervorm krijgt in het onderwijs is weergegeven in het
missionstatement van het PCBO:
‘Wij ervaren de verschillen tussen de kinderen als waardevol, omdat ze unieke schepselen van God zijn.
Wij worden daarbij geïnspireerd door Gods woord. Om die reden schenken wij nadrukkelijk aandacht
aan de kennis van de bijbel en aan de beleving van het geloof in Jezus Christus. Wij doen dat met
respect voor alle verscheidenheid waarin dat mogelijk is.'
In het schoolleven werkt deze inspiratie door in de omgang met elkaar, het zijn van een voorbeeld en in
verhalen en vieringen. In het onderwijs staan daarom waarden centraal als verantwoordelijkheid,
gerechtigheid, rentmeesterschap, zorg en aandacht voor jezelf en voor elkaar, geborgenheid,
dienstbaarheid en ontplooiing in de school als gemeenschap’.
Identiteit op Daltonschool Ichthus
Ieder mens is uniek en mag zich persoonlijk ontwikkelen. Geïnspireerd door het christelijk geloof willen
wij kinderen normen en waarden over brengen die de jonge mens in wording vormen. Tolerantie en
wederzijds respect zijn een voorbeeld van deze waarden. PC Daltonschool Ichthus is een open school
die iedereen die deel uitmaakt van Gods schep ping welkom heet. Ons doel is om bruggen te bouwen.
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Respecteren van onze identiteit
Wij vinden ons christelijke geloof zo belangrijk, dat wij verwachten dat iedere leerling aanwezig is en/of
meedoet aan onze bezinningsmomenten en vieringen. U kiest voor PC Daltonschool Ichthus en dus
kiest u daarmee ook voor de wijze waarop wij uiting geven aan onze identiteit. Tijdens de
intakegesprekken met nieuwe ouders zijn wij hier duidelijk over. De directeur bewaakt het nakomen
van de afspraak die u met ons aangaat bij inschrijving.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Overgang van groep 2 naar 3
PC Daltonschool Ichthus werkt aan een flexibele overgang van groep 2 naar 3. Halverwege het
schooljaar krijgen kleuters in groep 2, die daaraan toe zijn of voor wie het een belangrijke stimulans
vormt voor hun ontwikkeling, de kans om al aan de slag te gaan met de leerstof van groep 3. Ouders
van de kleuters die het betreft betrekken we intensief bij deze ontwikkeling van hun kind.
Leerkrachten
Op Ichthus zijn leerkrachten werkzaam die zich hebben gespecialiseerd binnen een bepaald vakgebied.
Al deze leerkrachten zijn theoretisch en praktisch geschoold op HBO+ niveau. Zo is er op Ichthus een
gespecialiseerde leerkracht werkzaam die de leerlingen van onze plusgroep Diepzee begeleid. De
plusgroep is er voor kinderen vanaf groep 1 tot en met groep 8.
Sinds schooljaar 2018 - 2019 geeft één van onze eigen leerkrachten, die de opleiding tot
muziekspecialist heeft gevolgd, iedere week muzieklessen in alle groepen.
Vanaf 2019 is er ook een vakleerkracht bewegingsonderwijs aan onze school verbonden. Deze
vakleerkracht geeft bewegingsonderwijs aan de groepen 1 (dus ook kleutergym) tot en met 8.
Daarnaast zijn en er taal- en rekenspecialist aan de school verbonden. Een van de leerkrachten
functioneert tevens als Kanjer- en antipestcoördinator (zie ook bij de paragraag 'veiligheid' in hoofdstuk
3).

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel
Stichting PCBO Apeldoorn beschikt over een zeer professioneel opgezette invallerspoule. In deze poule
werken zo'n 60 invalleerkrachten als breed inzetbare professional die voor korte of langere tijd een
vaste leerkracht vervangt. Deze groep medewerkers wordt begeleid door een eigen
professionaliseringscoach en vervangingsmanager. De poule bestaat niet alleen uit startende
leerkrachten, maar ook uit zeer ervaren leerkrachten die afwisselende werk in de invaller poule als
(tijdelijke) uitdaging zien.
PC Daltonschool Ichthus kent sinds enkele jaren en laag ziekteverzuim. Onze werknemers doen hun
werk met zeer veel plezier. En als een collega uitvalt, staat meestal de duo collega of een ander teamlid
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klaar om onze zieke collega te vervangen.
Als vervanging niet lukt
Soms kan het gebeuren dat een groep niet op school kan worden opgevangen. In een enkel geval
besluiten we dan de groep een ochtend, middag of een dag vrij te geven. U ontvangt hiervan altijd van
tevoren bericht via Parro, de nieuwsbrief, via posters, etc. Mocht u op die dag uw kind niet zelf kunnen
opvangen, dan zorgt school altijd voor opvang in een andere groep. Kinderen worden dus nooit
onaangekondigd naar huis gestuurd. Het is wel zo dat wij van ouders verwachten dat zij de informatie
van school ontvangen en lezen.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek

2.2

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
De ruimte op onze school wordt intensief gebruikt. Onze school is gebouwd in de jaren '70. Dat
betekent heel veel ruimte in en buiten de school. Daar maken wij graag gebruik van. Op het grote
leerplein binnen zijn verschillende plekken voor zelfstandig werken. Ook organiseren wij hier onze
vieringen en tentoonstellingen. Onze plusgroep heeft een eigen ruimte op het leerplein om daar te
werken en te experimenteren.
Het leerplein buiten stelt ons in staat om lekker in de buitenlucht te werken.
Ons mooie speellokaal gebruiken we voor de bewegingslessen voor onze jongste kinderen. Bovendien
maken de groepen 3 t/m 8 gebruik van dit lokaal voor activiteiten als drama, dansles e.d.
Op de bovenverdieping is een ruimte die gebruikt wordt door onze intern begeleider en remedial
teacher, de logopedist en de fysiotherapeut.
De kleine, maar zeer goed uitgeruste bibliotheek biedt onze kinderen mooie boeken voor veel
leesplezier.
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Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Leerjaar 1

Leerjaar 2

6 u 15 min

6 u 45 min

Activiteiten
rekenen/wiskunde

6 u 15 min

6 u 45 min

Motorische
ontwikkeling

6 u 15 min

6 u 15 min

1 u 30 min

30 min

1 uur

1 uur

Vak
Taalactiviteiten

SOVA
Engels

Verdeling van de vakken
Spelactiviteiten, creatieve activiteiten als knutselen en muziek hebben een relatie met taal- of
rekenactiviteiten of vallen onder de motorische ontwikkeling.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

6 u 15 min

5 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

3 uur

4 u 15 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 u 30 min

5 u 30 min

5 uur

5 uur

5 uur

1 uur

1 uur

2 u 30 min

3 uur

3 uur

3 uur

1 uur

1 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

30 min

30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

1 u 15 min

45 min

30 min

30 min

30 min

30 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
SOVA
Schrijven
Buitenspelen
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Verdeling van de tijd over de vakgebieden
Het onderwijsaanbod op Ichthus is afgestemd op een brede ontwikkeling van de kinderen, dus naast
veel aandacht voor taal/lezen en rekenen & wiskunde besteden we ook veel aandacht een de sociale,
creatieve en motorische ontwikkeling. Tussen de 62% (groep 3) en 57% (groep 6 t/m 8) van de tijd
besteden we aan de kernvakken taal/lezen en rekenen & wiskunde. Bijzonder aan onze school is dat
vanaf groep 1 alle kinderen 1 uur in de week Engelse les krijgen. Onze leerkrachten hebben hier een
speciale opleiding voor gevolgd.

2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•
•
•
•
•

2.4

Bibliotheek
Speellokaal
Computerlokaal
Een groot leerplein binnen en een wat kleiner leerplein buiten.
Een afgeschermd deel op het leerplein vormt de les- en experimenteer ruimte voor de meer- en
hoogbegaafde kinderen van onze school.
De school kent nog een verdieping. Dit is de ruimte voor onze intern begeleider en onze remedial
teacher.
Onze school is ook Brede School, samen met PCBS de Margriet. Op Ichthus worden
dans/muziek/knutsellessen gegeven.
Een heel grote tuin en grote pleinen, waar kinderen heerlijk kunnen spelen.

Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.

Optioneel: hier een toelichting tonen?
Vul bij de indicator Voor- en vroegschoolse educatie, het onderdeel Toelichting.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.
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3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
PC Daltonschool Ichthus biedt goede zorg aan alle kinderen. Wij hebben sinds enkele jaren een
plusgroep voor kinderen van groep 2 t/m 8. De kinderen in deze groep houden zich wekelijks bezig met
filosofie, wiskunde, techniek, Spaans.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Intern begeleider

4

Rekenspecialist

-

Specialist hoogbegaafdheid

2

Taalspecialist

-

specialist jonge kind (i.0.)

-

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
PC Daltonschool Ichthus werkt met de Kanjermethode.
De lessen worden in alle groepen gegeven. De Kanjermethodiek werkt met vier typen gedrag. Aan deze
gedragstypen zijn petten in vier kleuren en vier verschillende dieren gekoppeld.
Binnen de Kanjertraining benadrukken de leerkrachten dat een leerling niet één van de vier types is,
maar dat een leerling zich op een bepaald moment en in een bepaalde situatie een van deze vier type
gedragingen kan laten zien.
Naast de inzet van de Kanjermethode werkt de school met 'Peer Mediation'. Peer mediation is een
interventie, waarbij medeleerlingen bemiddelen in conflicten tussen leerlingen en deze leerlingen
helpen om het conflict op te lossen.
Peer mediation doet een beroep op de verantwoordelijkheid van leerlingen in hun bijdrage aan een
veilig schoolklimaat. Bij het bemiddelen in conflicten wordt uitgegaan van een vast stappenplan.

11

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Kanjer Volg- en Adviessysteem en KIJK.
Schoolbreed houden wij toezicht op het sociaal emotionele welbevinden van de leerlingen. Dit gebeurt
aan de hand van een leerlingvolgsysteem. In de groepen 1 en 2 wordt hiervoor het leerlingvolgsysteem
KIJK gebruikt, in de groepen 3 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van KanVas, het digitale Kanjer Volg- en
Adviessysteem.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Conradus. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
ichthus@pcboapeldoorn.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Conradus. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
ichthus@pcboapeldoorn.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Ouders als educatief partner
Goed contact tussen school en thuis is van essentieel belang voor het leerresultaat van uw kind. Wij zien
ouders als educatief partner. Onze definitie van educatief partnerschap luidt: ‘een wederzijdse
betrokkenheid van ouders en school teneinde optimale omstandigheden te creëren voor de
ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school. Daartoe gaan wij met elkaar in gesprek en
werken wij zoveel mogelijk samen’. U vertrouwt immers uw kind vele jaren, vele uren per dag, aan onze
school toe. In het belang van de goede ontwikkeling van uw kind willen wij samen met u werken het in
stand houden van dit vertrouwen.
Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Informatie over belangrijke zaken over uw kind
Wij informeren u regelmatig over alle belangrijke zaken op school en over de vorderingen van uw kind.
Wij vragen van u om ons te informeren over alle belangrijke zaken aangaande uw kind. Ook met al uw
vragen aangaande de school bent u van harte welkom. Vóór schooltijd hebben wij het vaak druk in
verband met voorbereidingen voor de dag. Wanneer u iets aan een leerkracht wilt melden of vragen,
verzoeken wij u dit ná schooltijd te doen.
Voor alle zaken over uw kind is de groepsleerkracht uw eerste contactpersoon. Komt u er samen niet uit
dan kunt u een afspraak maken met de directeur.
Gesprekken over de ontwikkeling van uw kind
Om het contact tussen school en thuis te versterken verwachten wij van u om twee keer per jaar op
school te komen voor het portfolio gesprek. Daarnaast kunt u twee keer per jaar op eigen verzoek een
afspraak plannen met de leerkracht(en).
Een kijkje in de praktijk
In het voorjaar organiseren wij de 'Kom in de klas lessen'. Van ieder kind kan dan één ouder een les in de
klas bijwonen.
Ouderhulp
Ouders zijn altijd van harte welkom om te komen helpen in welke vorm dan ook. Wij werken met
klassenouders die het contact leggen tussen leerkracht en ouders als het gaat om het organiseren van
activiteiten. Alle activiteiten vindt u op onze jaarkalender.
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Klachtenregeling
PCBO Apeldoorn hecht aan goede relaties en een goede samenwerking tussen iedereen die bij PCBO
Apeldoorn en/ of een van de scholen van PCBO Apeldoorn betrokken is. Wij proberen door een open en
constructieve communicatie, waarbij ook ruimte is voor opbouwende kritiek en feedback, te
voorkomen dat er onenigheid of klachten ontstaan. Ons uitgangspunt is dat wij problemen die tussen
betrokkenen binnen Ichthus spelen, graag zo dicht mogelijk bij de bron willen oplossen. Lukt dit na
herhaald proberen niet, dan kan contact gezocht worden met de interne begeleider of de directeur. De
schoolleiding kan samen met de betrokkene(n) waarmee de problemen zich voordoen, proberen tot
een oplossing te komen. Lukt dat, ook na herhaald proberen, niet, dan kunnen een van de hierna
volgende stappen aan de orde zijn:
•
•
•
•

de contactpersoon,
de vertrouwenspersoon,
overleg op het niveau van de organisatie PCBO of
de Landelijke Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs.

Elke PCBO-school heeft een klachtenregeling die op te vragen is of ter inzage ligt bij de directeur. De
klachtenregeling is ook digitaal op de schoolwebsite terug te vinden. Hierin staat aangegeven hoe een
klacht ingediend moet worden. In het kader van de klachtenregeling is er per school een
contactpersoon aangesteld. Voor nadere informatie inzake de taak van de contactpersoon verwijzen wij
u naar de Klachtenregeling. PCBO heeft zich aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. Het
adres daarvan is:
Landelijke Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs.
Postbus 8232LI2508 EH Den Haag

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
•
•

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
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De medezeggenschapsraad van ‘Ichthus’ bestaat uit 3 O-leden (ouders) en 3 P-leden (personeelsleden).
De oudercommissie van ‘Ichthus’ organiseert een aantal activiteiten voor de school. Daarnaast verleent
de oudercommissie hulp bij de door school georganiseerde activiteiten.
Iedere groep heeft een hulpouder. Een hulpouder is de contactpersoon tussen leerkracht en andere
ouders. De klassenouder ondersteunt de leerkracht bij het uitvoeren van een aantal activiteiten voor de
groep. Te denken valt aan het regelen van ouderhulp tijdens een excursie. Ook kunnen de
klassenouders door de oudercommissie gevraagd worden om te assisteren bij bepaalde activiteiten op
school of kunnen zij gevraagd worden andere ouders te enthousiasmeren voor een bepaalde activiteit.
PCBO ‘Ichthus’ hecht veel waarde aan ouderparticipatie (betrokkenheid bij school als het gaat om de
eigen leerling) en ouderhulp (hulp bij schoolactiviteiten). Ouders zijn betrokken bij het onderwijs op de
school en helpen bij een groot aantal activiteiten.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00
Daarvan bekostigen we:
•

Allerlei activiteiten voor de kinderen.

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
De ouders betalen voor het schoolreisje, het kunst en cultuur uitje, en het eindkamp van groep 8.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
De school heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Verus (Besturenraad). De
aansprakelijkheids-verzekering biedt zowel de school zelf als diegenen die voor de school actief zijn
(bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig
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handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.
Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade
die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel
mensen, maar berust op een misverstand. De school is alleen aansprakelijk en verplicht tot
schadevergoeding wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school
optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade
wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een
voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gym-nastiekles; die schade valt niet onder de
aansprakelijkheids-verzekering en wordt dus niet door de school vergoed.
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen.
Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun
doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde
activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de
ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Wanneer uw kind ziek is, verzoeken wij u dit vóór 8.30 uur telefonisch aan ons door te geven. Andere
kinderen uit uw gezin mogen de ziekmelding niet doorgeven. Voor de veiligheid van uw kind rekenen
wij ook voor nog niet leerplichtige kinderen op uw telefoontje.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Als u uw leerplichtige kind om een andere reden dan ziekte niet naar school wilt laten gaan, moet u
verlof aanvragen.

16

Een vierjarig kind is niet leerplichtig. Op onze school verwachten wij dat u ook voor uw vierjarige kind
verlof aanvraagt.
Kinderen zijn volgens de Leerplichtwet leerplichtig vanaf de eerste schooldag in de maand na hun vijfde
verjaardag. Bijvoorbeeld: een kind dat op 10 oktober zijn vijfde verjaardag heeft gevierd, wordt op de
eerste schooldag van de maand november leerplichtig.
Verlof mag alleen verleend worden in geval van familieomstandigheden (geboorte, overlijden en
jubilea) of bij zwaarwichtige redenen, maar niet voor extra vakantieverlof. Dit laatste is alleen in
bijzondere omstandigheden mogelijk. Een verzoek om verlof moet u tijdig en schriftelijk indienen bij de
directie, onder vermelding van de reden. Op een ingediend verlofverzoek krijgt u schriftelijk antwoord.
Voor het verlenen van verlof houdt Ichthus zich aan de wet- en regelgeving.
Ongeoorloofde afwezigheid geven wij door aan de ambtenaar leerplichtzaken van de dienst onderwijs
van de gemeente Apeldoorn. Het volledige verlofreglement ligt ter inzage op school.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

De tussen opbrengsten meten wij met CITO voor de vakken: technisch lezen, begrijpend lezen,
begrijpend luisteren (groep 3), spelling, spelling werkwoorden (vanaf groep 7) en reken & wiskunde.
Op schoolniveau analyseren de intern begeleider en de directeur de resultaten aan de hand van een
trendanalyse. Deze presenteren zij aan het team.
Op groepsniveau analyseren de leerkrachten, met ondersteuning van de intern begeleider de
resultaten. Zij verwerpen deze in een groepsoverzicht en een groepsplan met streefdoelen. Aan het
einde van het schooljaar doet de leerkracht dit voor de collega van het volgende leerjaar.
In de maandgesprekken monitort de intern begeleider met de leerkrachten de de voortgang. Door het
werken met 3 niveaus krijgen de leerlingen instructies op maat om de doelen te behalen.
In de bijlage staat de systematische aanpak van handelingsgericht- en opbrengstgericht werken
beschreven.

5.2

Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
Van de 25 leerlingen hebben 24 leerlingen meegedaan met de IEP eindtoets. De leerling die niet heeft
meegedaan was korter dan twee jaar in Nederland.
Voor de berekening van de eindscore zijn 7 leerlingen niet meegeteld. Op grond van hun
uitstroomprofiel en schooladvies laat de inspectie deze leerlingen buiten beschouwing voor de
vaststelling van het eindresultaat.
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Wat waren de gemiddelde scores op de IEP
Eindtoets in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in
eerdere jaren?

Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

Schooladviezen

De gegevens m.b.t. schooladvies en plaatsing van de leerlingen die aan het eind van schooljaar 20182019 de school verlieten worden in de loop van schooljaar 2019-2020 door DUO geplaatst in Scholen op
de kaart. In de schoolgids lopen deze gegevens dus een schooljaar achter bij de resultaten van de
eindtoets.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

12,0%

vmbo-b / vmbo-k

4,0%

vmbo-k

32,0%

vmbo-(g)t

12,0%

vmbo-(g)t / havo

20,0%

havo

12,0%

vwo

8,0%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden

19

zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Kanjertraining

Samenwerking

Identiteit

Op PC Daltonschool ‘Ichthus’ willen wij dat iedereen zich veilig voelt. Om dat te bevorderen zijn er op
onze school een aantal afspraken gemaakt over hoe wij met elkaar om willen gaan.
Wij gebruiken de Kanjertraining als preventief programma.
Mocht de veiligheid in het geding zijn, dan volgen wij het protocol ‘Veiligheid’ dat in 2015 samen met
leerkrachten, kinderen en ouders tot stand is gekomen. Ook werken wij met een pestprotocol, dat wij
in 2019, op basis van het protocol Veiligheid, hebben vastgesteld.
De leerkracht en de directeur, kind en ouders hebben samen een belangrijke taak als het gaat om het
creëren van een veilig schoolklimaat. Naast het hanteren van de Kanjertaal willen wij door de inzet van
leerling mediators (opgeleid en gecertificeerd) de veiligheid op PC Daltonschool ‘Ichthus’ positief
beïnvloeden. Op deze wijze delen wij de verantwoordelijkheid voor een veilig schoolklimaat en werken
wij met onze kinderen samen om een fijne sfeer voor klein en groot te bewerkstelligen op onze school.
De veiligheid op PC Daltonschool ‘Ichthus’ wordt gewaarborgd door:
•
•
•
•
•
•
•

Het hanteren van de uitgangspunten en de taal van de Kanjertraining;
Het werken met leerling mediators die opgeleid en gecertificeerd zijn;
Zorgvuldig te zijn in het taalgebruik;
Respect te tonen voor elkaar;
Positieve verwachtingen uit te spreken over de bijdrage die kinderen en leerkrachten samen
leveren voor de sfeer in de groep;
Pestgedrag bespreekbaar te maken;
Gedragsregels op school- en groepsniveau vast te stellen en te handhaven.

Werkwijze Sociale opbrengsten
PC Daltonschool monitort het welbevinden van de kinderen door observaties tijdens de
Kanjertraininglessen. De kinderen en de leerkracht vullen ieder jaar de Kanvas (Kanjertraining) lijst in.
In de groepen 1/2 worden de sociale opbrengsten Ook neemt de school één keer in de 4 jaar een
kindtevredenheidsonderzoek af (WMK).
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5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
PC Daltonschool Ichthus beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning
volgens WMK (zie bijlage) beoordelen en verbeteren wij de kwaliteit van ons onderwijs op een
systematische en effectieve wijze. Aan de hand van de meerjarenplanning voeren wij
kwaliteitssmetingen uit.
Voor een systematische aanpak in de kwaliteitszorg werken wij vanuit de PDCA cyclus. Daarnaast
hebben we onze kwaliteitszorg gekoppeld aan ons integraal personeelsbeleid. Daardoor borgen we dat
de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt.
Op onze school betrekken we ook externen bij de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit (o.a. het
SWV). Planmatig wordt onze school geauditeerd, wij bevragen ouders op beleidsonderdelen en wij
beschikken over een leerlingenraad.
Ieder jaar stellen we een jaarplan op (op basis van ons schoolplan) met onze verbeterdoelen. Het jaar
sluiten wij af met een jaarverslag waarin we aan onze stakeholders verantwoording afleggen m.b.t. de
realisatie van onze verbeterdoelen en de behaalde resultaten.
Het aanbod aan onze leerlingen is gebaseerd op de kerndoelen. Wij houden zicht op de ontwikkeling
van onze kinderen door het leerlingvolgsysteem. Wij monitoren het didactisch handelen van de
leerkrachten door groepsbezoeken en gesprekken met de leerkrachten.
Wij bieden kinderen die dat nodig hebben extra ondersteuning. Dit houdt in ondersteuning voor
kinderen die meer uitdaging nodig hebben en ondersteuning aan kinderen die iets extra's nodig
hebben. Om ons onderwijsaanbod te optimaliseren werken wij samen met onze ketenpartners.
Voor de afsluiting van de schoolperiode baseren wij ons op de observaties van de leerkracht(en) van
groep 8, de LVS opbrengsten in alle voorgaande jaren en de IEP eindtoets. Wij zorgen voor een goede
start op het VO door een warme overdracht. Wij monitoren onze adviezen via Scholen op de kaart
(min.75% van de kinderen zit na 3 jaar nog op het geadviseerde niveau).
Leerlingenraad
‘Wij geven leerlingen een stem op Ichthus’ Kwaliteitszorg is iets waar alle scholen in Nederland
aandacht aan moeten besteden. Ouders mogen periodiek hun mening geven, verbeterpunten uit de
inspectierapporten krijgen aandacht. Aan de leerlingen wordt echter meestal niets gevraagd, terwijl zij
wel dagelijks op school zijn. Wat vinden zij? Zij kunnen vaak heel zinnige dingen noemen waar een
team niet altijd direct aan denkt.
In onze leerlingenraad krijgen kinderen een stem. Met een leerlingenraad bevorderen we de
betrokkenheid van leerlingen op onze school. Maar we bereiken er meer mee, namelijk actief
burgerschap. Actief burgerschap is het nemen van verantwoordelijkheid voor zaken die in algemene
belang zijn. Maar ook het bewustzijn dat men daarbij niet uitsluitend voor zichzelf spreekt, maar dat
men namens anderen spreekt en handelt.
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Met een leerlingenraad laten wij kinderen omgaan met dit principe en leren wij hen om hiermee om te
gaan. Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen leerlingen samen op een democratische wijze
actief participeren en meedenken over schoolse zaken. Een leerlingenraad past uitstekend bij onze
Daltonuitgangspunten: samenwerken en zelfstandigheid. Leerlingen worden hiermede
zelfverantwoordelijke ‘burgers in spé’, die op deze wijze actief kunnen deelnemen aan het verbeteren
van de school.
Verbeterdoelen 2019-2020 ·
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Wij besteden dagelijks aandacht aan onze Christelijke identiteit.
Wij gaan hierbij op zoek naar de ontmoeting met de ander. ·
Wij genereren voldoende tussen- en eindopbrengsten. Taal en lezen vormen de kern van ons
onderwijs. ·
Op onze school werkt iedereen vanuit de Daltonprincipes. ·
Op onze school is er veel aandacht voor de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Wij hebben
aandacht voor kunst & cultuur en beweging. Wij werken met vakspecialisten en vakleerkrachten.
·
PC Daltonschool Ichthus start een kleinschalig IKC. ·
Onze school heeft een hoge maatschappelijke relevantie en onze schoolpopulatie vormt een
afspiegeling van de samenleving. Kinderen spelen, werken en leven met elkaar samen op onze
school. Alle ouders voelen zich verbonden met elkaar en met onze school. ·
Op onze school bieden wij alle kinderen passend onderwijs aan. Wij maken gebruik van de
individuele talenten van onze kinderen. Op onze school bieden wij een plus- en een klusklas aan.
·
Op onze school bieden wij modern ICT onderwijs aan. ·
Op onze school bieden wij kinderen en leerkrachten een veilig en sociaal leef- en leerklimaat. Er is
aandacht voor sociale vorming van de kinderen. Er is aandacht voor werkdruk en werkplezier van
onze leerkrachten.
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6

Schooltijden en opvang

De naam Ichthus heeft twee betekenissen:
De eerste is 'vis', een oud Christelijk symbool. Dit symbool is terug te vinden als kunstwerk in de vijver
bij onze school. Het kunstwerk is gemaakt door de Apeldoornse kunstenaar Harry Meek (1922-2012).
Het beeld stelt de vis voor die Jona terugbrengt aan land (Jona 2:10).
De tweede betekenis van Ichthus stamt uit het Grieks: Iesous Cristos Theou Huios Soter, wat betekent:
Jezus Christus, Zoon van God (van de mensen).

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één
of meerdere middagen per week vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:00 - 14:30

14:30 - 18:30

Dinsdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:00 - 14:30

14:30 - 18:30

Woensdag

-

08:30 - 12:15

-

-

Donderdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:00 - 14:30

14:30 - 18:30

Vrijdag

07:30 - 08:30

08:30 - 12:00

12:00 - 14:30

14:30 - 18:30

Opvang
Schooltijd

Woensdag: Groep 1 t/m 8 vanaf 12:15 vrij.
Donderdag: Groep 1/2 is vanaf 12.00 vrij.
Vrijdag: Groep 1 t/m 4 zijn vanaf 12.00 vrij.

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

1 t/m 8

dinsdagochtend en donderdag

Samenwerking met Accres
Wij werken samen met Accres Apeldoorn. Wij huren bij hen een aan de Academie voor Lichamelijke
Opvoeding (ALO) opgeleide docent bewegingsonderwijs. Wij vinden het belangrijk dat één 'gezicht' al
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onze lessen verzorgd.
Groep 1 en 2 krijgen kleutergym in het eigen speellokaal. De groepen 3 t/m 8 krijgen les in de sportzaal
aan de Aristotelesstraat.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Bixo, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Bixo , in en buiten het schoolgebouw. Hier
zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
Samenwerking met Bixo
PC Daltonschool Ichthus werkt samen met Bixo op het gebied van de voor- en naschoolse opvang. Ook
de kinderen van PCBO De Margriet maken gebruik van onze opvangmogelijkheden. De Bixo BSO’s
bevinden zich zowel op scholen als daarbuiten. Bixo werkt regelmatig samen met sportverenigingen en
kiest altijd voor locaties met veel ruimte voor de kinderen, zowel binnen als buiten.
Aanbod op de BSO
Bixo richt de ruimte volledig in als uitdagende BSO ruimte met diverse hoeken waar kinderen naar
hartenlust kunnen spelen, knutselen, bouwen of rustig een boekje kunnen lezen. Buiten maakt Bixo
gebruik van het speelplein dat voor de deur ligt. Hier is ruimte genoeg om te kunnen voetballen,
vliegeren, tikspelen te doen zonder dat de kinderen elkaar in de weg lopen. De locaties hebben
daarnaast ook nog een moestuin, speeltuin en zandbak.
Uitgebreide informatie vindt u op de website (zie hierboven) en op de website van onze school.
Tussenschoolse opvang is niet nodig omdat Ichthus werkt met een continurooster. De kinderen eten in
hun eigen groep met hun leerkracht.
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6.3

Vakantierooster

Vakanties 2019-2020
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

19 oktober 2019

27 oktober 2019

Kerstvakantie

20 december 2019

05 januari 2020

Voorjaarsvakantie

22 februari 2020

01 maart 2020

Paasvakantie

10 april 2020

13 april 2020

Meivakantie

25 april 2020

05 mei 2020

Hemelvaartvakantie

21 mei 2020

24 mei 2020

Pinkstervakantie

01 juni 2020

02 juni 2020

Zomervakantie

18 juli 2020

30 augustus 2020

LET OP!
•
•

de kerstvakantie begint al op vrijdag 20 december.
dinsdag 2 juni is een extra vrije dag na 2e Pinksterdag.

Op de volgende dagen zijn de kinderen vrij i.v.m. studie- of werkdagen van de leerkrachten:
•
•
•
•

6.4

maandag 23 september 2019;
woensdag 20 november 2019;
woensdag 15 januari 2010;
donderdagmiddag 6 en vrijdag 7 februari 2020;

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
Spreekuur

Dag(en)

Tijd(en)

Fysiotherapie

dinsdagochtend

8.30 - 12.00

Dyslexie behandeling

maandagochtend

8.30 - 12.00

Schoolverpleegkundige

diverse momenten in het jaar

08.30 - 09.30

Logopedie

maandagochtend

8.30 - 12.00

Voor logopedie en dyslexie werken wij samen met Educto.
Voor fysiotherapie werkt Daltonschool Ichthus samen met praktijk Hoogendoorn.
De fysiotherapeut, de logopedist en dyslexiebehandelaar komen bij ons op school.
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