Plusgroep

een duik in het diepe

Samenwerken
Iedereen heeft andere talenten. Door elkaar te helpen, leren we weer van
elkaar. Samenwerken is op onze school daarom een belangrijk woord.
De kinderen vormen met onze leerkrachten en ouders één team, waarin
we veel van elkaar leren en respectvol naar elkaar luisteren.
Reflectie
Op het Ichtus is veel ruimte voor reflectie. Dat betekent dat we
regelmatig eerlijk kijken naar ons gedrag. Soms met een maatje,
soms met een leerkracht. Hiervoor zorgen we voor een open en
veilige omgeving. Voor leerlingen én voor leerkrachten.
Identiteitsvorming
Naast het leren op onze school is er veel aandacht voor wie
we zijn. Onze school biedt een hele fijne, warme omgeving
voor een de identiteitsvorming van uw kind. Om het fijn
met elkaar te houden volgen de leerlingen daarnaast de
Kanjertraining. Zo zorgen we samen voor een veilige
school.
Christelijke identiteit
Wij zijn de eerste christelijke Daltonschool van
Apeldoorn. En daar zijn we natuurlijk trots op.
Het christelijk geloof is onze inspiratiebron.
Dat betekent dat we elkaar met respect
behandelen en op een goede manier
met elkaar omgaan. Daarbij hebben we
respect voor alle culturen en religies.
Het ‘Ichthus’ is een open school die
iedereen die deel uitmaakt van
Gods schepping welkom heet.

Sommige kinderen hebben zoveel talent dat ze graag wat
extra willen leren. Speciaal voor deze kinderen hebben we
onze eigen plusgroepen De diepzee en De Snorkels. Hier
kunnen leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong aan de
slag met extra vakken, als Spaans, filosofie en techniek. In de
plusgroep besteden we veel aandacht aan het bedenken van
creatieve oplossingen en praktisch onderzoek. Zo krijgt elk
kind de mogelijkheid om te leren zoveel als hij wil.

Continurooster 2015
Omdat we een Dalton school zijn, hebben we een continurooster. Dit betekent dat alle
kinderen tussen de middag in de klas hun lunch opeten, en niet tussendoor naar huis
gaan. Na de lunch spelen we allemaal even lekker buiten. Dit continurooster is voor ons
prettig omdat we dan gewoon in het schoolritme blijven. Voor kleuters geldt overigens een
aangepast continuerooster.
Ouderbetrokkenheid
Ouders horen helemaal bij de school. Dat betekent dat wij het belangrijk vinden dat dat
ouders helpen, hun kinderen stimuleren en waar nodig met ons het gesprek aangaan. Door
een hecht team te vormen, kunnen we uw kind maximaal ondersteunen in het ontwikkelen
van de talenten, die het heeft.
BSO
Omdat sommige ouders lange werkdagen maken, kunnen onze leerlingen na schooltijd bij de
BSO terecht. Daarvoor hoeven ze niet naar een andere locatie, maar kunnen ze gewoon op school
blijven. Op de BSO krijgen de kinderen drinken en wat lekkers en kunnen ze nog even spelen.

Dalton

onderwijs op maat

Welkom bij Dalton-school Het Ichtus. In deze folder nemen
we u graag mee op ontdekkingsreis door onze school. Zo
kunt u ontdekken of onze school bij uw kind past, en of u zich
thuis voelt in het Daltononderwijs. Natuurlijk mag u ook altijd
langskomen. Maak wel even een afspraak, want dan weten
we zeker dat er iemand is die u te woord kan staan.

Hey, kom met ons mee
Zwem door de golven, duik diep in de zee
Als een vis in het water
Je voelt je tevree
Hey, kom met ons mee
Zwem door de golven, duik diep in de zee
Als een vis in het water
Je voelt je tevree
Op Ichthus is het oke
(Gedeelte uit: schoollied Ichtus)

Christelijke Daltonschool
Ichtus is een christelijke Dalton-school. Dit betekent dat we een uniek onderwijssysteem
bieden dat gericht is op de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Dit onderwijs is gebaseerd
op verschillende belangrijke peilers, zoals vrijheid in gebondenheid, verantwoordelijkheid,
zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en identiteitsvorming. U vindt dit terug in de
manier waarop wij de kinderen lesgeven en in de respectvolle manier waarop wij met
onze leerlingen omgaan.
Vrijheid en verantwoordelijkheid
Op onze school is elk kind uniek. Het leert op zijn eigen manier en heeft eigen talenten.
Het ontwikkelen daarvan kan alleen in een veilige omgeving, waar het kind leert zijn eigen
hart te volgen. Wij vinden het daarom belangrijk dat het kind in alle vrijheid op zijn eigen
tempo ontwikkelt. Ook hechten we veel waarde aan verantwoordelijkheid. Daarom bieden
we veilige kaders waar het kind altijd op terug kan vallen.
Zelfstandigheid
Als u kiest voor het Daltononderwijs, krijgt uw kind op een bijzondere manier les. Zo leert
uw kind al op jonge leeftijd zelfstandig te werken en te spelen. Ook speelt het zelf oplossen
van problemen een grote rol in onze lessen. Natuurlijk mag het kind altijd hulp vragen aan
de leerkracht of de andere leerlingen in de groep. Zo helpen we elkaar!
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