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VOORWOORD

Hierbij ontvangt u de schoolgids van PC Daltonschool Ichthus voor  

het schooljaar 2017 - 2018. Met deze schoolgids willen wij u graag 

informeren over het onderwijs op onze school.

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. 

De tijd op de basisschool vormt een basis voor de rest van je leven. Hoe je 

leert. Hoe je denkt. Hoe je speelt. Wat je droomt. Waar je in gelooft. Ieder 

kind moet terug kunnen kijken op een fijne basisschooltijd. Een tijd die een 

leven lang bij blijft. 

Elke Melody 
(Directeur PCBS Ichthus)
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ONZE SCHOOL
PC Daltonschool Ichthus
De naam ‘Ichthus’ heeft twee betekenissen: De eerste ‘vis’ is 

een oud christelijk symbool. Dit symbool is terug te vinden als 

kunstwerk in onze schooltuin. Het kunstwerk is gemaakt door 

de Apeldoornse kunstenaar Harry Meek (1922 – 2012) en staat 

bij de vijver. Het beeld stelt de vis voor die Jona terugbrengt aan 

land (Jona 2:10).

De tweede betekenis van  ‘Ichthus’  stamt uit het Grieks: Iesous 

Christos Theou Huios Soter, wat betekent: Jezus Christus, Zoon 

van God, (van de mensen).

Gecertificeerde Daltonschool
Onze school is sinds 2015 officieel gecertificeerd door de 

Nederlandse Daltonvereniging. Wij geven ons onderwijs 

volgens de 5 Dalton kernwaarden: ‘verantwoordelijkheid/

vrijheid in gebondenheid’, ‘samenwerking’, ‘effectiviteit en 

borging’, ‘zelfstandigheid’ en ‘reflectie’. Het Dalton onderwijs 

biedt onze kinderen de mogelijkheid eigenaar te worden over 

hun eigen leer- en ontwikkelingsproces. Leerkrachten en 

ouders zien wij als (bege)leiders en bewakers van dit proces.

PC Daltonschool Ichthus is een christelijke school, waar  

ieder kind, ongeacht levensovertuiging, zijn of haar sociale of 

cultu rele achtergrond, welkom is. In onze samenwerking met 

kinderen en ouders zoeken wij naar onderlinge verbinding met 

elkaar. Dat wat ons samen bindt is altijd vele malen sterker dan 

het contragewicht van de onderlinge verschillen. 

Geschiedenis
De school is in 1969 gebouwd (laagbouw). En is sindsdien  

één keer verbouwd en gelijktijdig grondig gerenoveerd om het 

huisvesten van de kleuterbouw mogelijk te maken. Het gebouw 

bestaat uit 10 lokalen, een speellokaal, een leerplein binnen 

(aula) en een leerplein buiten (patiotuin). PC Daltonschool 

Ichthus heeft een peuterspeelzaalgroep en een VSO/BSO.

Ligging / omgeving
PC Daltonschool Ichthus ligt in de wijk Zevenhuizen – de 

Mheen, te Apeldoorn. De schoolomgeving is rustig en groen. 

De school ligt aan een doodlopende straat in de luwte van het 

kleinschalige winkelcentrum De Mheen. Rondom de school is 

voldoende parkeergelegenheid. 

Onze school heeft veel ruimte in en rondom het gebouw. Onze 

kinderen kunnen heerlijk spelen in de grote schooltuin rondom 

de school. Er zijn talrijke speelmogelijkheden: een verkeersplein, 

een klimmuur, zandbakken, duikelrekken, voetbaldoeltjes, 

volleybalveld, etc.. 

Schoolgrootte en grootte van de groepen
De school heeft schooljaar 2017 – 2018 7 groepen en wordt 

bezocht door circa 175 leerlingen. De groepsgrootte is 

gemiddeld 24 leerlingen. 

Onderdeel van Stichting PCBO Apeldoorn
PC Daltonschool Ichthus is één van de 27 scholen voor protestants 

christelijk basisonderwijs in Apeldoorn. De scholen behoren tot 

de Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs (PCBO) te 

Apeldoorn. De 27 scholen hebben samen ruim 5900 leerlingen en 

ruim 500 medewerkers. De Raad van Bestuur, bestaande uit twee 

personen Gert Nijmeijer en Wim Schotman leidt de organisatie. 

De Raad van Toezicht, die toetst of de organisatiedoelen worden

gehaald, bestaat uit zes personen. Het bureau van PCBO Apeldoorn 

ondersteunt de 27 scholen. Het bureau draagt zorg voor een 

stabiele, betrouwbare en proactieve bedrijfsorganisatie. U kunt 

meer over dit meerjarenbeleidsplan 2014 – 2019 lezen op de 

website van onze stichting:

pcboapeldoorn.nl
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’Ruimte voor groei’
PCBO Apeldoorn is een vitale en dynamische onderwijs- 

organisatie, verantwoordelijk voor kwalitatief, betekenisvol en 

toekomstgericht, passend onderwijs. Ruimte voor groei is het 

motto van PCBO Apeldoorn, behorende bij de nieuwe koers die 

PCBO heeft opgesteld in het strategisch meerjarenbeleidsplan 

2015-2019, met als titel: Samen het verschil maken. Het plan 

bevat het PCBO verhaal en richtinggevende visie uitspraken 

die koers bepalend en doel stellend zijn. Vijf kernwoorden 

bekrachtigen de nieuwe richting: bevlogenheid, samen, ver-

schil, ruimte en groei. Het strategisch meer- jaren beleids plan 

2015-2019 is te downloaden op de website van PCBO.

Postadres:
Stichting PCBO

Postbus 328

7300 AH  Apeldoorn

Bezoekadres:
Bureau PCBO

Jean Monnetpark 27

7336 BA Apeldoorn

tel. 055- 5 22 44 77

I: pcboapeldoorn.nl
E: info@pcboapeldoon.nl
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WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 
Ons motto/onze missie en visie
Het motto van PC Daltonschool Ichthus luidt: 

‘Als een vis in het water’
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. Behalve dat wij aan onze kinderen kennis 

en kunde mee willen geven, willen wij ook werken aan het 

vormen van evenwichtige wereldburgers. PC Daltonschool 

Ichthus werkt dus niet alleen aan het ontwikkelen van de 

cognitieve vaardigheden, maar wil de kinderen ook sociale 

vaardigheden meegeven, zoals: 

• het vermogen zelfstandig te denken en te doen (Dalton 

kernwaarde zelfstandigheid);

• het talent om met anderen te kunnen samenwerken 

(Dalton kernwaarde samenwerking);

• de durf om verantwoordelijkheid te nemen en respect te 

hebben voor de schepping, anderen en jezelf,

• het inzicht om te denken en te doen binnen morele kaders 

(Dalton kernwaarde verantwoordelijkheid en vrijheid in 

gebondenheid);

• 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);

• 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.

Dit alles om onze kinderen te vormen tot ‘Mensen zonder vrees’. 

Helen Parkhurst (1886 – 1973).

Deze missie heeft consequenties voor ons beleid. De leer-

krachten en directie moeten helder zicht hebben op de ont-

wikkeling van de kinderen, heldere en haalbare doelen stellen  

en het onderwijskundig handelen hierop afstemmen, zodat 

doelen behaald kunnen worden en onze missie vorm wordt 

gegeven. 

De visie van PC Daltonschool Ichthus 
Onze school en goed onderwijs:

Ieder kind zien wij als een geschenk, ieder kind is voor ons 

uniek. Naar onze mening beschikt ieder kind over een veelheid 

aan talenten. Onze school is een onderdeel van het netwerk van 

relaties dat ieder kind heeft. Onze visie op onderwijs is, groots 

dromen en denken en, vertaalt naar de dagelijkse situatie in de 

groep,  klein doen. Doen waar wij goed in zijn, waar ons hart naar 

uit gaat en waar wij enthousiast van worden. Goed onderwijs 

geven en kinderen op de juiste wijze begeleiden in hun proces 

van ontwikkeling. 

Onze school en Dalton:

Helen Parkhurst wilde de opvoeding in samenhang brengen 

met de eisen die de maatschappij vraagt. In haar ogen heeft 

de wereld ‘mensen zonder vrees’ nodig. Zij bedoelt hiermee, 

mensen die zelfverzekerd zijn, zelfvertrouwen hebben en 

met een vooruitziende blik keuzes kunnen maken en plannen 

kunnen ontwerpen. Hun kijk op de wereld is een manier van 

kijken zonder zich geremd te voelen. Deze kinderen durven 

te communiceren. Het onderwijs moet zo worden ingericht 

dat wij niet al het werk doen voor kinderen, maar dat wij het 

mogelijk maken voor kinderen om hun werk te doen, aldus Helen 

Parkhurst. Het leven vraagt immers om deze zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid, de wereld heeft ‘mensen zonder vrees’ 

nodig. Deze visie vormt de leidraad voor het onderwijskundig  

en pedagogisch beleid op PC Daltonschool Ichthus.
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Onze school en identiteit:

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. Er is ruimte en aandacht voor anders denkenden, 

andere culturen en religies. 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. 

Onze school en veiligheid:

Onze kinderen en leerkrachten kunnen zich alleen ontwikkelen, 

wanneer er op onze school een sfeer is van wederzijds respect 

en vertrouwen. Iedereen moet zich veilig en geaccepteerd 

voelen op onze school. Deze veiligheid en acceptatie creëer  

je samen. 

Onze school en ouders:

Wij willen met de ouders van de aan onze zorg toevertrouwde 

kinderen een educatief partnerschap aangaan. Ouders en 

school moeten elkaar ondersteunen. Deze manier van werken 

veronderstelt dat onze school en de ouders een gemeenschap 

vormen en bepaalde doelen aangaande vorming, opvoeding en 

identiteit delen. 

Onze school en de maatschappij: 

Onze school staat midden in de samenleving. Wij voelen ons 

verbonden met de wijk waarin wij gevestigd zijn. Wij willen als 

school ook dienstbaar zijn aan deze lokale gemeenschap.

Onze school en de toekomst:

Wij leven in een tijd van veranderingen. Daarom willen wij als 

schoolteam samen met onze kinderen en ouders met open 

blik kijken naar onze toekomstige maatschappij. Wij willen 

samen met hen nadenken en bepalen hoe wij op de juiste 

manier kunnen anticiperen op al deze ontwikkelingen en 

veranderingen. Samen maken wij immers ‘het verschil’. 

Christelijke identiteit
Zoals eerder genoemd, valt onze school onder de Stichting 

PCBO Apeldoorn. De manier waarop het christelijke karakter 

vorm krijgt in het onderwijs is weergegeven in het mission 

statement 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 in 

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’. 

Wij vinden ons christelijke geloof zo belangrijk, dat wij eisen 

dat iedere leerling aanwezig is en/of meedoet aan onze 

bezinningsmomenten en vieringen. Ouder(s)/verzorger(s) 

die hun kind thuis houden, omdat zij niet willen dat hun 

kinderen aanwezig zijn tijdens een kerkelijke viering, ouder(s)/

verzorger(s) die niet willen dat hun kind mee zingt en/of 

meebidt in de groep worden hierop aangesproken door de 

directeur. U kiest voor PC Daltonschool Ichthus en dus kiest  

u daarmee ook voor onze identiteit!
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HET ONDERWIJS OP ONZE SCHOOL
Onderwijsconcept 
PC Daltonschool Ichthus is sinds 2015 een door de Nederlandse

Dalton vereniging gecertificeerde Dalton school. De leer krachten 

op Ichthus geven onderwijs vanuit de 5 Dalton kernwaarden: 

zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid/vrijheid  

in gebondenheid, effectiviteit/borging en reflectie.

Dalton kernwaarde ‘zelfstandigheid’

Zelfstandig leren en werken op PC Daltonschool Ichthus is  

actief leren en werken. Een leerling werkt doelgericht aan 

de taak of opdracht en bepaalt zelf of het nodig is tijdens dit 

leerproces hulp te zoeken. Deze manier van werken stimu-

leert het zelf sturend en probleemoplossend denken van 

leer lingen. De keuze vrijheid dwingt leerlingen tot het nemen 

van zelfstandige beslissingen die voor hem/haar effectief 

en verantwoord zijn. Vanaf de eerste schooldag wordt er een 

beroep gedaan op de zelfstandigheid van de leerling. De leerling 

krijgt een (week)taak om aan te werken en leert omgaan 

met uitgestelde aandacht. Instrumenten voor de uitgestelde 

aandacht zijn de ketting bij groep 1/2, het stoplicht bij de 

groepen 1 t/m 8, het blokje in de groepen 3 t/m 8, de time  

timer in de groepen 1 t/m 8.

Dalton kernwaarde ‘samenwerking’

PC Daltonschool Ichthus is een gemeenschap waar kinderen, 

ouders, leerkrachten en schoolleiding op een gestructureerde 

wijze samen spelen en samen werken zodat zij uiteindelijk 

ook in de maatschappij samen kunnen leven. Onze school is 

een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en 

met elkaar leren. Doordat kinderen samen met medeleerlingen 

en hun leerkracht aan hun leertaken werken, leren zij met 

elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het 

verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met 

anderen kan het leren vergemakkelijken. Kinderen leren dat 

er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te 

luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als kinderen met 

elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en  

leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het 

beoordelen van een eigen inbreng en die van medeleerlingen, 

Ze leren hoe zij de dialoog met elkaar aan kunnen gaan, hoe

ze om kunnen gaan met teleurstellingen en zij ervaren de

meeropbrengst die het samenwerken oplevert. Het uiteinde-

lijke, hogere doel, is democratisch burgerschap. PC Daltonschool 

Ichthus is een oefenplek voor democratisering en socialisering. 

Het kind kan met een ander samenwerken tijdens het uitvoeren 

van de (week)taak. In alle groepen hangt een maatjesbord en 

wordt er gewerkt met coöperatieve werkvormen. De directeur 

werkt samen met de leerlingenraad en de ouders als het gaat 

om het uitzetten van nieuw beleid. 

Dalton kernwaarde ‘verantwoordelijkheid/vrijheid in 

gebondenheid’

Een kind leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn 

omgeving te dragen, als de omgeving hem daarvoor de ruimte 

en mogelijkheden biedt. Vrijheid is noodzakelijk om eigen 

keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in 

ons Dalton onderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk 

zelf te organiseren. De opgegeven leerstof, de eisen die daaraan

worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de school-

regels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid 

leren gebruiken. Door leerlingen meer vrijheid te geven kunnen 

zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. 

Het kind is vanaf groep 1 verantwoordelijk voor de uitvoering 

van de (week)taak. Het kind wordt gestimuleerd om zich 

verantwoordelijk te voelen voor de directe werkomgeving 

in de groep en de directe schoolomgeving binnen en buiten 

de school. Het kind krijgt de vrijheid keuzes te maken, keuze 

van de taak, keuze van het moment waarop er aan een taak 

mag worden gewerkt, vrijheid waar en met wie de taak wordt 

gemaakt. Na de (week)taak mag het kind verder met het 

keuzewerk. 
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Maar vrijheid op PC Daltonschool Ichthus betekent niet, dat 

alles zomaar kan en mag. Het is de taak van de leerkracht om 

iedere leerling de structuur te bieden om hun vrijheid te leren 

hanteren. Onze kinderen krijgen de ruimte om te ontdekken en 

te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd 

met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is 

voor kinderen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en 

zelfinschatting een grote rol spelen.

Dalton kernwaarde ‘effectiviteit en borging’

Het  Dalton onderwijs concept is een manier om doelmatiger 

en effectiever te werken. Daarom zijn effectiviteit en borging 

twee belangrijke begrippen. Ons onderwijs heeft een brede 

functie. Wij willen kinderen cognitief, sociaal, emotioneel, 

cultureel en moreel vormen. Het Daltononderwijs is gericht op 

een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Omwille 

van de efficiency willen wij kinderen verantwoordelijkheid in 

handen geven. Het onderwijs is veel effectiever als kinderen 

een taak krijgen waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en 

die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, dan wanneer een 

kind stilzit en luistert. Daltononderwijs maakt van kinderen 

als het ware kleine ondernemers. 

Naast effectiviteit is borging een kernwaarde. Dat wat bereikt 

wordt, mag worden vastgelegd, om te vieren, om op te re-

flecteren, om het uitgangspunt te vormen van nieuwe plannen 

en dus nieuwe ontwikkelingen. Door middel van reflectie wordt 

het kind gevraagd na te denken over de effectiviteit van het 

eigen handelen. Het kind kan door middel van zelfcontrole 

(nakijktafel) de effectiviteit van het handelen  controleren. 

Iedere leerling ontvangt een portfolio, daarin borgt de 

leerkracht en de leerling de ontwikkeling. 

Dalton kernwaarde: reflectie

Reflectie, nadenken over het eigen gedrag en het eigen 

werk, is belangrijk. Product en proces zijn onderwerp van 

reflectie. Kinderen maken vooraf een inschatting van de 

moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten. Achteraf 

wordt hierover een oordeel gegeven. Daarnaast worden, 

tijdens gesprekken met de leerkracht of tussen kinderen 

onderling, regelmatig de inschattingen vooraf en de feitelijke 

beoordelingen achteraf met elkaar vergeleken. Op andere 

aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke 

wijze gereflecteerd. Zo worden geleidelijk de vaardigheden 

in  zelfstandig werken en samenwerken opgebouwd. Het 

kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en 

inzichten is vanzelfsprekend. Iedere leerkracht reflecteert op 

zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op 

schoolniveau vindt voortdurend reflectie over de kwaliteit van 

ons Daltononderwijs plaats.

Kernwaarden

Dalton kernwaarden vormen niet alleen ‘a way of life’  voor onze 

kinderen. Deze kernwaarden maken ook deel uit van het DNA 

van onze leerkrachten.
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Pedagogisch en didactisch handelen
Wij stellen hoge eisen aan het pedagogisch en didactisch 

handelen. 

Pedagogisch handelen

• De leerkracht die op PC Daltonschool Ichthus werkzaam is 

handelt vanuit de 5 Dalton kernwaarden; 

• De leerkracht is opgeleid om Kanjertraining te kunnen 

geven, de leerkracht spreekt de Kanjertaal en kan vanuit 

de Kanjerprincipes omgaan met gedrag; 

• De leerkracht stimuleert de zelfstandigheid van het kind 

als pedagogisch doel en als didactisch middel om tot 

differentiatie te kunnen komen; 

• De leerkracht stimuleert het verantwoordelijk handelen 

van het kind;

• De leerkracht gelooft in de kracht van samenwerken, 

tussen de kinderen en tussen de leerkracht en de 

kinderen;

• De leerkracht zorgt voor een veilige en uitdagende leef- 

en leergemeenschap waar het plezier in het naar school 

gaan, voorop staat;

• De leerkracht werkt, waar mogelijk, groepsdoorbrekend 

door kinderen groepsoverstijgend te laten samenwerken 

en te laten samen leren; 

• De leerkracht heeft aandacht voor de cognitieve 

ontwikkeling van het kind (de prioriteit ligt bij de 

kernvakken) en heeft ook in hoge mate aandacht voor de 

sociaal emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling 

van het kind;

• De leerkracht kan het kind vanuit een open en 

nieuwsgierige houding tegemoet treden en met het kind 

van gedachten wisselen over gevoelens, verschillen in 

zienswijzen, meningen, etc.;

• De leerkracht is flexibel en stemt het eigen gedrag telkens 

af op de behoefte van het kind. 

Didactisch handelen

• De leerkracht die op PC Daltonschool Ichthus werkzaam is, 

werkt handelings- en opbrengstgericht; 

• De opbrengsten van het onderwijsleerproces worden 

zorgvuldig genoteerd en geanalyseerd;

• De opbrengsten vormen de basis van de volgende stap in 

het leerproces voor het individuele kind;

• De leerkracht beschikt over didactische alternatieven en 

heeft oog voor verschillende oplossingsstrategieën;

• De groepslokalen, gangen en de leerpleinen worden door 

de leerkracht zo ingericht dat kinderen er individueel en 

samen zelfstandig kunnen werken, de leerkracht maakt 

door het klassenmanagement mogelijk dat kinderen 

materialen zelfstandig kunnen pakken en weer op kunnen 

ruimen;

• De leerkrachten laten de ontwikkelingsgerichte aanpak in 

de onderbouw langzaam overgaan in een meer leerstof 

gerichte werkwijze in midden- en bovenbouw, met 

behoud van beleving;

• De leerkracht is op de hoogte van de leerlijnen en 

stemt de leerinhoud van de les af op de verschillen in 

ontwikkeling tussen de kinderen;  

• De leerkracht is op de hoogte van specifieke 

onderwijsbehoeften van ieder kind, legt deze vast in 

een groepsoverzicht/groepsplan of een individueel 

ontwikkelingsplan (OPP); 

• De leerkracht zorgt dat kinderen zelf hun werk na kunnen 

kijken;

• De leerkracht zorgt voor duidelijkheid in structuur in de 

instructie door gebruik te maken van het Activerende 

Directe Instructie Model (ADIM), zie bijlage;

• De leerkracht geeft instructie voor de kernvakken lezen, 

taal en rekenen in minimaal 3 niveaus;

• De leerkracht zorgt voor een hoge betrokkenheid bij 

het onderwijsleerproces door gebruik te maken van 

coöperatieve werkvormen; 

• De leerkracht zorgt voor een hoge effectiviteit door 

kinderen binnen de weektaak extra keuzeactiviteiten aan 

te bieden op niveau; 

• De leerkracht is in staat op het eigen handelen (proces en 

product) te reflecteren, legt de reflectie van dit handelen 

vast in de groepsmap en bepaalt op basis van deze 

reflectie de volgende stap in het onderwijsleerproces van 

het kind;

• De leerkracht legt aan zichzelf, de andere teamleden en 

de directeur rekenschap af voor het handelen;
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• De leerkracht is gemotiveerd om individueel en in 

teamverband te leren;

• De onderwijskundige visie op Ichthus is programma 

gericht. Wij werken met moderne methodes die wij zo 

inzetten, dat wij optimaal onderwijs kunnen geven aan al 

onze leerlingen;

• De leerkrachten en de directeur stellen zich responsief 

op t.o.v. kinderen en ouders en geven ruimte aan de 

ontwikkelingsmogelijkheden van het individu;

• We houden de ouders op de hoogte van de ontwikkeling 

van hun kind. We hechten aan een grote betrokkenheid 

van ouders bij onze school. We geven daarbij onze 

mogelijkheden, maar ook onze grenzen aan.

Om een positief klimaat te creëren en te behouden is er  

op Ichthus veel aandacht voor sociaal emotionele vorming 

volgens de uitgangspunten van de Kanjertraining.

Dalton onderwijs in de praktijk
De Nederlandse Dalton Vereniging stimuleert en bewaakt 

de kwaliteit van alle Dalton scholen in Nederland. Ichthus is, 

behalve aangesloten bij de NDV,  ook aangesloten bij het Dalton 

Oost Nederland verband. Vanuit Hogeschool Saxion krijgen 

de scholen die bij dit verband aangesloten zijn, informatie en 

inspiratie om het Dalton onderwijs op de eigen school verder  

te ontwikkelen. Juf Marja Daggert is onze Dalton coördinator. 

Zelfstandigheid
Experience is the best and indeed the only real teacher

Zelfstandig leren en werken op een Dalton school is actief leren 

en werken. Een leerling wil doelgericht  werken aan een taak 

of een opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te 

zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert 

het probleemoplossend denken van kinderen. Om later als 

volwassene goed te kunnen functioneren moet een leerling 

leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat 

de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerling 

tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem of 

haar effectief en verantwoord zijn. In alle groepen wordt veel 

tijd vrijgemaakt voor het zelfstandig werken. Bijvoorbeeld door 

te werken met een planbord/keuzebord in groep 1/2 en een 

taakbrief vanaf groep 3. Dit organisatiemodel maakt het voor 

de leerkracht mogelijk kinderen die extra uitleg en hulp nodig 

hebben, deze hulp ook te bieden. 

De les start met een (korte) instructie, waarna de meeste 

kinderen aan het werk kunnen gaan. Vervolgens heeft de 

leerkracht tijd en aandacht voor kinderen die extra hulp  

nodig hebben. Deze uitleg noemen we ‘verlengde instructie’. 

De instructie wordt gegeven via het activerende directe 

instructie model. Het ADIM. Deze structuur geeft de leerling 

houvast. U vindt dit model in de bijlage van deze schoolgids. 

De leerkracht heeft de mogelijkheid om met behulp van een 

‘stoplicht’ aan te geven wat er van de kinderen verwacht wordt. 

De leerling kan door middel van een dobbelsteen, met de kleu-

ren rood en groen en een vraagteken, aangeven of hij of zij 

zelfstandig wil werken, beschikbaar is voor het beantwoorden 

van vragen of zelf een vraag heeft.

De rode kleur van het stoplicht betekent dat de leerkracht extra 

hulp biedt aan een aantal kinderen aan de instructietafel en niet 

kan worden gestoord. Ook de kinderen mogen niets aan elkaar 

vragen. Zij zetten dan ook hun blokje op rood. 

De oranje kleur betekent dat de leerkracht nog steeds niet 

beschikbaar is voor vragen. De kinderen mogen elkaar wel 

wat vragen. Het blokje kan op rood worden gezet, dan wil een 

leerling liever zelfstandig doorwerken en niet gestoord worden. 

Maar een leerling kan het blokje ook op groen zetten, dan wil hij 

of zij anderen wel helpen. 

De groene kleur betekent dat de leerkracht beschikbaar is om 

vragen te beantwoorden. De leerlingen kunnen het groene 

stoplicht weer combineren met de rode of groene kleur van hun 

blokje. Kinderen kunnen dan met het vraagteken op het blokje 

aangeven dat zij iets willen vragen.  Als de leerkracht na het 

moment van de verlengde instructie een hulpronde maakt,  

ziet de leerkracht meteen wie er iets te vragen heeft. 
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Met de mediators uit groep 
7 en 8 lossen kinderen zelf 

kleine problemen op.
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Taakbrief
De taak is binnen het Dalton onderwijs een belangrijke 

werkvorm. Er wordt in de groepen 1/2 gewerkt met een 

planbord en keuzebord en in de groepen 3 tot en met 8  

wordt er gewerkt met een taakbrief.

Op de taakbrief staan taken voor de aankomende week die 

zelfstandig (alleen, in tweetallen of in een groepje) door 

de kinderen moeten worden gepland en moeten worden 

uitgevoerd. Op de taakbrief staat ook herhalings- of 

verdiepingsstof. 

Om de overgang van het planbord en keuzebord in groep 1/2 

naar de taakbrief in groep 3 te vereenvoudigen, worden in groep 

3 beiden gebruikt. Vanaf groep 4 werken de kinderen alleen nog 

maar met een taakbrief die steeds verder wordt uitgebouwd.

Samenwerken
The school functions as a social community

PC Daltonschool Ichthus is een leefgemeenschap waar 

leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur 

op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven 

en werken. Een Dalton school is ook een leeromgeving waar 

leerlingen en leerkrachten iets van elkaar en met elkaar leren. 

Doordat leerlingen samen werken met hun leerkrachten 

en medeleerlingen, leren zij met elkaar om gaan en elkaar 

te helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in 

samenwerking met anderen kan het leren makkelijker maken. 

Kinderen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. 

Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor 

elkaar. Als leerlingen samenwerken ontwikkelen zij sociale 

vaardigheden en leren zij reflecteren op de manier waarop 

zij leren, zoals het beoordelen van de eigen inbreng en die 

van anderen. Het uiteindelijke doel van samenwerken is 

democratisch burgerschap. Dat is iets heel groots, dat klein 

begint op onze basisschool. Op Ichthus krijgen de leerlingen 

veel gelegenheid om met elkaar samen te werken.  Wij doen  

dit o.a. door bij bepaalde lesonderdelen coöperatief aan het 

werk te gaan. Bovendien mogen onze leerlingen tijdens het 

oranje en groene licht elkaar helpen. 

Verantwoordelijkheid (vrijheid in gebondenheid)
Freedom and responsibility together perform the miracle

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en 

eigen wegen te kunnen gaan. Vrijheid in het Dalton onderwijs, 

is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. 

De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, 

de tijdslimiet, de werkafspraken en schoolregels vormen de 

grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. 

Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn 

omgeving te dragen. Door leerlingen meer vrijheid te bieden, 

kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding 

ontwikkelen. Maar vrijheid betekent op Ichthus niet dat alles 

zomaar mag en kan. 

Het is de taak van de leerkracht om iedere leerling structuur 

te bieden. Leerlingen krijgen de ruimte om eigen keuze te 

maken, om te ontdekken en te experimenteren, maar worden 

tegelijkertijd ook geconfronteerd met de relatie tussen wat 

ze doen en wat dat oplevert. Als een kind op een andere 

plek in school mag werken, betekent dit automatisch dat hij 

of zij verantwoordelijk is voor wat hij of zij daar doet. Dat is 

voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis 

en zelfinschatting een grote rol spelen. Binnen het Dalton 

onderwijs is vrijheid altijd gebonden aan regels en afspraken. 

Als de afspraken niet worden nageleefd, dan heeft dit gevolgen 

voor de mate van vrijheid die het individuele kind krijgt om 

zelf keuzes te mogen maken. Vandaar de term ‘vrijheid in 

gebondenheid’.

Effectiviteit
Dalton is een ‘efficiency measure’

Dalton is een maatregel om effectiever te werken. Parkhurst 

wil met haar Dalton het schoolse leren doelmatiger maken. 

Daarom zijn effectiviteit en efficiency al vanaf het begin 

twee belangrijke begrippen. Parkhurst vindt dat het onderwijs 

een brede functie heeft. Het onderwijs behoort kinderen 

ook cultureel en moreel te vormen, zodat ze zelfredzaam en 

sociaal verantwoordelijk worden: geoefend in, gewend aan 

en voorbereid op leven, werken en samenleven. Het Dalton 

onderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd,  
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menskracht en middelen. Parkhurst wil omwille van de 

efficiency leerlingen juist verantwoordelijkheid in handen 

geven. Zij stelt dat als leerlingen een taak krijgen, waar zij 

verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf 

plannen en uitvoeren, het onderwijs dan veel effectiever is 

dan het stilzit- en luister onderwijs dat zij zelf doorlopen heeft. 

Parkhurst maakt in haar Dalton Plan van kinderen als het ware 

kleine ondernemers, die verantwoordelijkheid leren dragen 

voor het schoolwerk, hun eigen werk, dat ze in vrijheid mogen 

uitvoeren.

Reflectie
I would be the first to hear welcome criticism

Reflectie, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is 

op Dalton scholen belangrijk. Op Ichthus plannen de leerlingen 

hun opdrachten op de taakbrief. Zij denken van te voren na 

hoe moeilijk of makkelijk de opdracht is en hoeveel tijd zij 

daarvoor nodig denken te hebben. Achteraf geven zij aan of hun 

inschatting juist is. De leerkracht is geïnteresseerd in de keuzes 

die de leerling hierin maakt. Zij wil bijvoorbeeld graag weten 

waarom een leerling de rekenopgaven iedere keer moeilijker 

inschat dan dat ze achteraf blijken te zijn. Iedere leerkracht 

die werkt op Ichthus reflecteert op de onderwijspraktijk en het 

professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie 

over de kwaliteit van het Dalton onderwijs voortdurend plaats.

Coöperatief leren; samenwerkend leren op Ichthus
Coöperatief leren is een onderwijsmethode die gebaseerd is op 

samenwerking. Kenmerkend voor coöperatief of samenwerkend 

leren is het feit dat leerlingen bij het uitvoeren van een leertaak 

met elkaar samenwerken. De klas wordt ingedeeld in kleine 

groepen. In deze coöperatieve leergroepen moeten zij met elkaar 

discussiëren over de leerstof, elkaar uitleg en informatie geven, 

elkaar overhoren etc. De achterliggende gedachte van deze 

vorm van leren is dat kinderen niet alleen leren van de interactie 

met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. Het 

coöperatief leren is niet alleen gericht op de ontwikkeling van 

de eigen persoonlijkheid en kennis, maar juist ook om de ander 

verder te helpen. Binnen coöperatief leren worden de leerlingen 

uitgedaagd om zelf initiatief te nemen, elkaar te helpen en 

problemen samen op te lossen. 

Positieve wederzijdse afhankelijkheid: 
De leerkracht zorgt ervoor dat de leerlingen van elkaar 

afhankelijk zijn voor het succesvol uitvoeren van de groepstaak. 

De leerkracht kan bijvoorbeeld iedere leerling een eigen rol 

geven (bijvoorbeeld tijdbewaker, schrijver, etc.).

Individuele verantwoordelijkheid: 
Hiervan is sprake wanneer de leerkracht iedere leerling kan 

aanspreken op zijn of haar bijdrage aan het groepswerk. 

Directe interactie: 
Interactie tussen leerlingen is van belang voor het functioneren 

van de groep en het leerproces. De leerkracht stimuleert de 

interactie tussen leerlingen. Daarvoor mag de groep niet te 

groot zijn (meestal twee tot vier leerlingen).

Samenwerkingsvaardigheden: 
Om op een goede manier te kunnen samenwerken, dienen 

leerlingen over samenwerkingsvaardigheden te beschikken. 

Aan het ontwikkelen van deze vaardigheden besteden de 

(onderbouw)leerkrachten expliciet aandacht.

Evaluatie van het groepsproces: 
Het is van belang dat, na afloop van de samenwerking, de 

leerlingen met elkaar bespreken hoe zij deze ervaren hebben. 

Wat ging er goed en wat zou er in de toekomst beter kunnen.
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ADIM (activerend directe instructiemodel); instructie op 
Ichthus
Op PC Daltonschool Ichthus gaan wij uit van de leer-‘kracht’. 

Onze leerkrachten zijn van essentieel belang voor het 

leerproces. Wij hanteren het ADIM (activerende directe 

instructiemodel) om de instructiemomenten zo voorspelbaar 

mogelijk te laten verlopen voor onze leerlingen. De leerkrachten 

op Ichthus geven les volgens een vast instructiemodel. Daardoor 

wordt de uitleg voor de leerling makkelijk te volgen, omdat het 

leerkrachtgedrag voorspelbaar is.

Iedere les begint met een terugblik. Wat weten de kinderen 

nog van de vorige les? Dan volgt de fase van de oriëntatie. 

waarin het onderwerp en het doel van de nieuwe les worden 

besproken. Daarna volgt de uitleg. Vervolgens vindt de 

inoefening van de nieuwe leerstof plaats, gevolgd door 

de fase van zelfstandige verwerking. De les wordt 

afgesloten met een evaluatie. Tijdens de fase van 

de zelfstandige verwerking kan de leerkracht met 

de kinderen die extra uitleg nodig hebben, alle 

ADIM lesfasen opnieuw doorlopen, totdat 

alle leerlingen de nieuwe leerstof hebben 

begrepen. Zie hierna een schematisch 

overzicht van het model.

Buitenspelen is een feestje. 
Bijvoorbeeld op de stoere 

klimmuur.
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HET ACTIVERENDE DIRECTE INSTRUCTIEMODEL

Tijdsplanning Groep Fase-indeling

0   – 20 min. Hele jaargroep - Terugblik

- Oriëntatie

- Uitleg

-  Begeleid inoefenen/ 

Coöperatief werken

20 – 40 min. Differentiatie in instructie                 

1.

- Extra uitleg en begeleid inoefenen

-  coöperatief werken (subgroepinstructie 

en individuele instructie)

2.

Zelfstandige verwerking (basisstof)/Taak

Differentiatie in leerstof

Zelfstandige verwerking 

(basisstof + eventueel 

herhalingsstof +

eventueel

verrijkingsstof)/Taak

 - Extra uitleg/

   Begeleid inoefenen/

   Coöperatief werken

 - Zelfstandige 

   Verwerking/Taak

40 – 45 min. Hele jaargroep - Evaluatie

- Terug- en vooruitblik
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Onderwijs in de onderbouw
Hier vindt u belangrijke informatie over ons onderwijs aan de 

jongste kinderen. Voor een volledig beeld van het onderwijs in 

onze peuter- en kleutergroepen nodigen wij u van harte uit voor 

een persoonlijk kennismakingsgesprek met rondleiding.

In de groepen 1/2 wordt gewerkt met de methode Schatkist. 

De leerkrachten werken met wisselende thema’s die aansluiten 

bij de belevingswereld van de kleuters. Hiermee proberen we 

de kinderen spelenderwijs een stapje verder te helpen in hun 

ontwikkeling. Peuter- en kleutergroepen werken wat betreft  

de thema’s intensief met elkaar samen.

We kiezen in de groepen 1/2  bewust voor een gecombineerde 

groep, zodat kinderen van verschillende leeftijd bij elkaar in de 

groep komen en van elkaar kunnen leren. Maar wanneer dat 

wenselijk is, delen wij de kleuters soms ook in niveau groepen 

in. Dan kan er tijdens een les extra aandacht aan een specifiek 

onderdeel worden gegeven.

Ook onze jonge leerlingen worden vertrouwd gemaakt met de 

Dalton principes. Zo hangt er in elke groep een planbord en een 

keuzebord. 

Op het planbord plannen de kinderen wanneer zij een werkje 

gaan maken. Als zij het verplichte werkje hebben gedaan, 

kunnen zij op het planbord aangeven dat zij de opdracht  

hebben uitgevoerd en hoe zij deze hebben ervaren. 

Op het keuzebord zijn de verschillende onderdelen die in de 

werkles voorkomen, terug te vinden. De kinderen kiezen een 

activiteit en bepalen hun keuze door een naamkaartje bij een 

onderdeel te hangen. Tijdens de werkles gaan de leerlingen aan 

de tafel of in de hoek zitten bij het onderdeel van hun keuze. 

Tijdens het schooljaar wordt er in bepaalde periodes twee keer 

per week gestart met een inloop voor ouders in de peuter

en kleutergroepen. Tijdens de inloopochtenden ligt ontwikke-

lings materiaal voor de kinderen klaar. Ouders mogen met hun 

kind tot 08.45 uur samenwerken aan deze activiteit. Als de  

kleine ‘schoolbel’ klinkt moeten de ouders het lokaal verlaten. 

Tijdens het schooljaar vinden er verschillende ouderparticipatie 

activiteiten plaats als thematische koffieochtenden of een 

knutselactiviteit. Kleutergroepen en peutergroep trekken  

hierin samen op. 

Ouders die hun kind bij ons op school aanmelden ontvangen 

een ‘Dit ben ik’ formulier. Hierop vullen zij in wat hun indruk 

is van de persoonlijkheid en de ontwikkeling van hun kind. 

Tevens ontvangen ze informatie over de manier van werken 

in de kleutergroepen. Enkele weken voor de eerste schooldag 

neemt de leerkracht van groep 1/2 contact met u op om vier 

wenochtenden af te spreken.

Een aantal weken na de start van een leerling vindt er een 

uitgebreid gesprek plaats tussen de leerkracht en de ouder(s). 

Zij krijgen van te voren een lijst met vragen die ze thuis moeten 

invullen. Ook de leerkracht vult de vragenlijst in op basis van 

haar observaties tijdens de eerste schoolweken. De leerkracht 

bespreekt de gegevens. PC Daltonschool Ichthus werkt met 

het SLOA programma. SLOA is een onderzoeksproject van 

de universiteit van Nijmegen en heeft als doel in een vroeg 

stadium de excellente leerling te ontdekken. SLOA brengt  

ook de ontwikkelvragen van een kleuter die extra begeleiding 

moet krijgen aan het licht. 

Kortom, in een vroeg stadium kan de leerkracht, met de ge-

gevens van thuis en school, een passend onderwijsaanbod 

creëren, waardoor iedere leerling zich optimaal kan 

ontwikkelen. 

groep 2/3

PC Daltonschool Ichthus werkt aan een flexibele overgang van 

groep 2 naar 3. Halverwege het schooljaar wordt aan kleuters 

in groep 2, die daaraan toe zijn of voor wie het een belangrijke 

stimulans vormt voor hun ontwikkeling, de kans geboden in te 

stromen in de dan te vormen combinatiegroep 2/3. Ouders van 

de kleuters die het betreft worden intensief bij deze ontwikkeling 

van het kind betrokken. Ook dit schooljaar zal in het vroege 

voorjaar groep 3 uitgebreid worden met een kleine groep van 

groep 2 leerlingen.
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Vakgebieden onderbouw/middenbouw/bovenbouw

Godsdienstige Vorming
Wij willen de kinderen leren een open oog te hebben voor de 

wereld. Daarbij kiezen wij  de weg die Jezus ons wijst. Wij willen 

de kinderen in aanraking brengen met de verhalen in de bijbel. 

De dag wordt geopend met bezinning. Wij vertellen de verhalen 

uit de Bijbel, zingen liedjes en bidden samen. De dag wordt 

afgesloten met een lied en/of gebed. Bij de vertelling van de 

bijbelverhalen staat voor jongere kinderen de beleving van een 

bepaald aspect uit het verhaal voorop. Voor de oudere kinderen 

komen daar informatie en meningsvorming bij. We werken met 

de methode Trefwoord.

Taal en spelling
We gebruiken de methode ‘Taal op maat’ en ‘Spelling op maat’. 

Deze methode biedt een grote diversiteit aan taalactiviteiten, 

zoals creatief schrijven, woord- en zinsbouw, woordenschat, 

spreken, luisteren en spelling. Soms stromen er kinderen in op 

Ichthus voor wie Nederlands niet de eerste taal is. Voor deze 

kinderen, vanaf groep 5, is er een mogelijkheid om 2 dagen per 

week een jaar lang deel te nemen aan de Intensieve Taalklas op 

basisschool de Zevensprong in de wijk Zevenhuizen. Onze IB’er 

Marjolein Zwikker kan u hier meer over vertellen.

Lezen
Het aanvankelijk leesproces: 

In groep 1/2 wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de 

leesvoorwaarden. Binnen het kleuteronderwijs wordt naast 

het spelen veel aandacht besteed aan het uitlokken van allerlei 

taaluitingen bij jonge kinderen. In groep 3 wordt begonnen 

met gericht leesonderwijs. Hiervoor wordt een methode voor 

aanvankelijk lezen gebruikt. In groep 4 verschuift de aandacht  

naar het voortgezet technisch lezen. Leesbegrip is vanaf het begin 

van het leesproces een belangrijk onderdeel van het leesonderwijs.

Het leeskwartier:

Iedere dag wordt er in de groepen 3 t/m 8 veel aandacht 

besteed aan het (leren) lezen. Door veel ‘leeskilometers’ te 

maken leren kinderen goed lezen. In tweetallen worden 

er volgens een vaste structuur een leesblad met tekst 

en woordrijen gelezen. Er wordt ook groepsdoorbrekend 

gelezen. Kinderen uit de hogere groepen begeleiden jongere 

leerlingen. Kleuters uit groep 2 die toe zijn aan lezen, worden 

begeleid door leerlingen uit de hogere groepen. Zo helpen onze 

leerlingen elkaar verder in het leesproces onder supervisie van 

de leerkracht. Een bijkomend voordeel is dat deze vorm van 

samenwerken en samen leren een mooie uitwerking is van 

samen verantwoordelijk zijn. Kinderen die behoefte hebben aan 

gerichte leesinstructie, krijgen begeleiding van de leerkracht. 

Stillezen: 

Er wordt ook veel aandacht besteed aan het stillezen. Op Ichthus 

is een uitgebreide schoolbibliotheek aanwezig in samenwerking 

met CODA Apeldoorn. Daardoor hebben wij een uitgebreide, 

actuele kinderboeken collectie op school. De leerkrachten 

krijgen regelmatig een training op het gebied van leesbeleving. 

Ook krijgen de kinderen van groep 8 een training hoe zij op 

een spannende, interactieve manier kunnen voorlezen aan de 

kleuters. Vanaf schooljaar 2016 – 2017 kunnen kinderen ook 

leesboeken in de Engelse taal in onze bibliotheek vinden.  

Begrijpend lezen:

We werken met de methode  ‘Nieuwsbegrip XL’ en ‘Blits’. 

Begrijpend lezen is een vaardigheid die essentieel is voor het 

kunnen begrijpen van teksten, ook binnen andere vakgebieden.

Thuis lezen:

U kunt thuis veel doen om het leesproces te stimuleren. Voorlezen 

en samen met uw kind lezen is een grote stimulans om de lees-

vaardigheid van uw kind te vergroten. Uw leerkracht kan u infor-

meren over het leesniveau. Voor de kleuters en peuters zijn 

verteltassen beschikbaar die ouders van school mogen lenen. 

De interesse voor het geschreven woord start al op jonge leeftijd. 

Belangrijk voor de ontwikkeling van het leesproces is dat ouders 

hun kind al op jonge leeftijd enthousiasmeren voor boeken. 

Mocht u dat als ouder moeilijk vinden, dan zijn er mogelijkheden 

om u daarbij te ondersteunen. Ouders met jonge kinderen 

kunnen zich aanmelden voor de Voorleesexpress, waardoor een 

vrijwilliger in uw gezin kan komen voorlezen. De leerkracht van 

groep 1 tot en met 4 kan u hier meer over vertellen.
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Schrijven
In groep 1/2 worden de oudste kleuters vertrouwd gemaakt met 

het voorbereidend schrijven (het maken van schrijfpatronen). 

Vanaf groep 3 werken de kinderen met de methode ‘Pennen-

streken’. Vanaf groep 4 schrijven de kinderen met een vulpen. 

De eerst vulpen krijgt uw kind van Ichthus. Mocht de pen kwijt

zijn, dan kunt u tegen vergoeding een nieuwe vulpen aan-

schaffen. In groep 8 mogen de kinderen het methodisch 

handschrift loslaten. Ook krijgen zij meer vrijheid als het 

gaat om de keuze van het schrijfgerei.

Rekenen / wiskunde
In de groepen 3 tot en met 8 wordt er gewerkt met Wereld in 

Getallen. In deze  moderne, realistische rekenmethode wordt 

het rekenen gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. Wereld in 

Getallen biedt veel oefenstof en heeft een duidelijke struc-

tuur. De methode heeft veel aandacht voor een digitale 

leeromgeving. PC Daltonschool Ichthus doet ieder jaar mee 

aan de grote rekendag. 

Engels
Vanaf 2015 tot 2018 gaat het team zich scholen om Engels 

in alle klassen te kunnen gaan invoeren. Inmiddels wordt in 

iedere groep, dus van groep 1 tot en met groep 8 minimaal 

1 uur Engelse les gegeven. PC Daltonschool Ichthus wil in de 

toekomst het Early Bird certificaat behalen van het landelijke 

kenniscentrum voor vroeg vreemde talen onderwijs Engels 

(vvtoE). 

Aardrijkskunde/Geschiedenis/Natuur en techniek
Voor het zaakvakonderwijs werken wij op PC Daltonschool 

Ichthus met  de methode Argus Clou. Ontdekken en 

onderzoeken. Dat is de unieke aanpak van 

de methode Argus Clou Aardrijkskunde/

Geschiedenis/Natuur en Techniek. 

Argus Clou is ‘professor in alles’. Aan 

de hand van een authentieke bron 

en ontdekvragen daagt hij kinderen 

uit om nét iets verder te kijken. De 

kinderen ontdekken de wereld om 

hen heen, doen boeiende praktijkopdrachten en onderzoeken 

kijkplaten. Het thematisch werken vanuit de groepen 1/2 is 

door ontwikkeld richting de groepen 3 t/m 8. De wereld om hen 

heen ‘beleven’ is hierbij uitgangspunt. Kinderen maken kennis 

met een thema en gaan op excursie of krijgen een gastles van 

een deskundige. Ook worden 2 thema’s per jaar uitgewerkt tot 

een vakoverschrijdend project. 

Verkeer
In de groepen 4, 5 en 6 wordt het verkeersblad van 3VO 

gebruikt. De groepen 7 en 8 werken met de Jeugdverkeerskrant 

van het 3VO. In groep 7 doen de kinderen mee aan het verkeers -

examen van 3VO dat bestaat uit een schriftelijk deel en een 

praktische proef.

Gymnastiek
Het speellokaal wordt intensief gebruikt door de peuters en de 

groepen 1/2. De groepen 3 t/m 8 krijgen één keer per week les 

in de gymzaal aan de Aristotelesstraat. Daarnaast organiseren 

we wekelijks een spelles op het schoolplein of in de schooltuin. 

Kunst- en Cultuureducatie
Op Ichthus willen we de kinderen leren beelden, taal, muziek, 

spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen 

mee uit te drukken en om er mee te communiceren. We willen 

de kinderen kennis laten maken met en waardering laten krijgen 

voor de diverse aspecten van het cultureel erfgoed. Kunst- en 

cultuureducatie beslaat de onderdelen: dans, drama, muziek, 

beeldende kunst, literatuur, cultureel erfgoed, media-educatie 

en architectuur. 

Wij gaan bijvoorbeeld op excursie naar paleis Het Loo en CODA. 

Groep 7 neemt deel aan het ’Hapskamp’ waarin kinderen 

even ‘terug gaan’ naar de ijzertijd. Vanaf schooljaar 

2017 – 2018 gaat Ichthus voor 4 jaar een samen-

werking aan met Gigant. Het gaat hier om het 

zogenaamde Cultuur Op Maat project. 

Doel van het project is binnen 4 jaar 

kunst en cultuur een duidelijke plek te 

geven binnen het onderwijs op Ichthus. 

Gekozen is voor het thema ‘muziek’.
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Creamiddagen en vieringen
Op de creamiddagen zijn leerlingen uit groep 3 t/m 4 en 

5 t/m 8 groepsdoorbrekend actief bezig met kunst en 

cultuur. Regelmatig doen we hierbij een beroep op ouders 

om ons te helpen. Iedere periode wordt afgesloten met een 

tentoonstelling die voor ouders is te bezoeken. Vier keer 

per jaar vinden er op Ichthus vieringen plaats. Tijdens deze 

vieringen presenteren groepen zich op het gebied van muziek, 

dans en drama rondom een thema. Ouders van de optredende 

groepen zijn van harte welkom om de viering te bezoeken. 

Sociaal emotionele vorming en  sociale redzaamheid
Alle leerlingen krijgen Kanjertraining (www.kanjertraining.nl). 

De Kanjertraining is een landelijke werkwijze waarvoor leer-

krachten een uitgebreide, gecertificeerde training moeten 

volgen. Alle leerkrachten van onze school zijn opgeleid tot 

‘Kanjertrainer’. 

Wat zijn de uitgangspunten van de Kanjertraining? Kinderen 

hebben een denkbeeldige ‘pet’ op. Die pet typeert het gedrag. 

Heeft de leerling bijvoorbeeld de zwarte ‘pet op, dan vertoont 

het kind dominant gedrag. De rode ‘pet’ staat voor het constant 

grappen maken ten koste van een ander. De gele ‘pet‘ staat voor 

kwetsbaar gedrag en de witte ‘pet ‘staat voor ‘Kanjer’ gedrag. 

Onze ‘Kanjer’ is een leerling die in balans is. Het is een leerling 

die zich op een positieve manier staande weet te houden en 

bereid is anderen te helpen. 

Aan iedere pet is een dier gekoppeld. De rode pet is de aap, de 

gele pet is het konijn, de zwarte pet is de pestvogel en de witte 

pet hoort bij de tijger. Aan de hand van de Kanjerboeken leren 

kinderen sociale vaardigheden die nodig zijn om respectvol met 

elkaar om te gaan. Op onze school wordt gewerkt volgens de 

richtlijnen van een voor onze school opgesteld Veiligheidsbeleid 

(anti-pest protocol). Dit ligt ter inzage op school. Juf Mieke 

Conradus is onze Kanjer coördinator.

Informatie en Communicatie technologie (ICT)
Op PC Daltonschool Ichthus zien wij de inzet van ICT in ons 

onderwijs als middel en niet als doel. In de peutergroep en 

de groepen 1/2 worden kinderen vertrouwd gemaakt met 

computers door de programma’s van onze methode Schatkist. 

De leerkrachten in de groepen 1/2 hebben de beschikking over 

een digibord en een zogenaamd kleuterbord. Dat bord lijkt op 

een grote tablet. 

In de groepen 3 t/m 8 maken wij gebruik van digiborden. In 

deze groepen staan in ieder lokaal ook 3 computers die worden 

ingezet als middel om het onderwijs door de leerkracht te 

onder  steunen. Verder beschikt Ichthus over een computerlokaal 

voor de groepen 5 t/m 8. Het werken met computers biedt veel 

mogelijkheden voor kinderen om zelfstandig te kunnen werken. 

Vanaf schooljaar 2016 werken wij in groep 8 met tablets en de 

programma’s van Snappet (www.snappet.nl). 
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Passend onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die 

extra ondersteuning nodig hebben. De overheid wil dat zoveel 

mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. 

Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal 

(basis) onderwijs. In Apeldoorn werken de elf besturen en de 

bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal (basis) 

onderwijs samen, om alle leerlingen passend onderwijs te 

kunnen geven. 

Alle scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat scholen e 

lk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. In eerste 

instantie op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel 

met extra ondersteuning en anders op een andere school 

in het regulier of speciaal (basis) onderwijs, die de juiste 

ondersteuning kan bieden.

Wanneer extra ondersteuning aan de orde is, zal de leerkracht 

dit altijd met u als ouder bespreken. Als extra ondersteuning 

nodig is, wordt dit overlegd met de intern begeleider en 

gedrags wetenschapper van de school. Verder kan de school 

afstemmen met de schoolmaatschappelijk werker en de 

jeugdverpleegkundige die vanuit het Centrum voor Jeugd  

en Gezin (CJG) aan de school verbonden zijn.

Voor uitgebreide informatie, inclusief de werkroutes, verwijzen 

wij naar onze website www.swvapeldoornpo.nl. 

Alle scholen hebben een Intern Begeleider (IB-er), die op 

school de organisatie rond de leerling-zorg coördineert. Op PC 

Daltonschool Ichthus is dat juf Jitske van der Werf. Juf Marjolein 

zal schooljaar 2017 – 2018 haar opleiding tot IB’er afronden.

 

Met de orthopedagoog van het Samenwerkingsverband heeft 

de IB’er regelmatig overleg over gerichte hulp voor leerlingen 

met een specifieke zorgvraag. Dit overleg kan gaan over het 

aanvragen van een aanvullend onderzoek en het bespreken 

van een mogelijke verwijzing naar een school voor speciaal 

onderwijs. Kinderen die om welke reden dan ook extra 

begeleiding in de groep nodig hebben, worden door de  

eigen leerkracht begeleid. 

In iedere groep wordt gewerkt met een groepsplan spelling, 

begrijpend lezen en rekenen (in de groepen 1/2 met een 

groepsplan ontluikende geletterdheid/gecijferdheid). Vanaf 

schooljaar 2015 – 2016 wordt er in de groepen 3 t/m 8 ook 

gewerkt met een groepsplan begrijpend lezen.

In iedere groep wordt doorgaans gewerkt met 3 niveaugroepen. 

Een plusgroep, een basisgroep en een zorggroep. 

Alle kinderen krijgen een plek in het groepsplan. In het 

groepsplan worden op groepsniveau en op individueel niveau 

reële doelen gesteld op basis van wat er van de groep of het 

individu verwacht mag worden. In het dag en weekoverzicht 

wordt gepland wat er aan hulp geboden moet worden en deze 

hulp wordt naar uitvoering ook geëvalueerd in het dag en 

weekoverzicht.

Er wordt een handelingsplan (kortdurende hulp) of een OPP 

(ontwikkelingsplan voor langdurige hulp) opgesteld, wanneer 

een leerling zulke specifieke onderwijsbehoeften heeft dat 

hij of zij niet in het groepsplan kan worden opgenomen. 

In dit handelingsplan wordt duidelijk omschreven wat de 

problematiek is, wat er aan gedaan gaat worden en op 

welke manier. De leerkracht informeert de ouder over het  

handelingsplan/OPP.

Na 6 tot 8 weken evalueert de leerkracht het handelingsplan. 

Ook dit wordt met de ouder doorgesproken. Vervolgens 

wordt het handelingsplan beëindigd of wordt er een nieuw 

handelingsplan opgesteld. Een OPP wordt vaak voor langere  

tijd opgesteld. 

IB heeft regelmatig overleg met de leerkrachten over  

de voortgang van het groepsproces, het werken met  

het groepsplan en de opbrengsten van het onderwijs. 
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Plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs
Bij hoge uitzondering leidt het gekozen traject niet tot de 

gewenste ontwikkeling. Dan kan een leerling, in overleg met 

ouders en IB, worden aangemeld bij de MDO (multidisciplinair 

team) van Passend Onderwijs. Via een door de school opge steld 

onderwijskundig rapport beoordeelt het MDO of een leerling 

toelaatbaar wordt geacht voor speciaal onderwijs of speciaal 

basis onderwijs (SBO). Overplaatsing naar een andere basisschool 

behoort ook tot de mogelijkheden als deze school op het gebied 

van zorg andere specialismen heeft. Ook begeleiding op de eigen 

basisschool door experts vanuit Passend Onderwijs behoort tot 

de mogelijkheden. Leerlingen vanuit het PCBO worden in principe 

binnen de eigen zuil naar De Prinsenhof, een school voor speciaal 

basisonderwijs verwezen.

Om tot een verwijzing te komen dient een basisschool te 

kunnen aantonen, dat alle mogelijkheden zijn onderzocht en 

uitgevoerd om de leerling binnen het reguliere basisonderwijs 

te kunnen houden. De basisschool moet dit d.m.v. een dossier 

aantonen. Wij willen benadrukken dat ook in deze, vaak voor 

kind en ouders, moeilijke situaties het belang van het kind  

voor ons altijd voorop staat. 

Leerlinggebonden financiering
Het is mogelijk om bij het samenwerkingsverband gelden aan 

te vragen voor een korte of langdurige interventie. Wanneer 

ouders kiezen of hebben gekozen voor een reguliere school en 

het kind extra voorzieningen nodig heeft, kan de school budget 

aanvragen. Uit dit extra geld kunnen zaken worden bekostigd 

als extra begeleiding, ambulante begeleiding etc. De IB’er op 

Ichthus kan u informatie geven over het aanvragen van dit 

budget. 

Onderwijs aan langdurig zieke kinderen
De Stichting Onderwijs aan Zieke kinderen Apeldoorn 

(SOZKA) verzorgt onderwijs aan kinderen die in 

het ziekenhuis of thuis worden verpleegd. SOZKA 

werkt samen met het Onderwijs Zieke Leerlingen 

IJsselgroep. Wanneer komt uw kind in aanmerking? 

Als uw kind leerplichtig is. Als uw kind in verband 

met ziekte niet in staat is de school te bezoeken 

en het ziektebeeld aangeeft dat dit voorlopig niet het geval zal 

zijn. Het onderwijs wordt gegeven door onderwijsbevoegde 

vrijwilligers. Alvorens met de lessen wordt begonnen, wordt 

contact opgenomen met de school. Als u voor uw kind graag

onderwijs wilt hebben, thuis of in het ziekenhuis door leer-

krachten, dan kunt u contact opnemen met: 

Onderwijs Aan Zieke Leerlingen IJsselgroep 

Telefoonnummer: 038 - 425 78 76

Email: ozl.info@ijsselgroep.nl.

Leerlingvolgsysteem (LVS)
Om de ontwikkeling van de kinderen te kunnen volgen, 

werken we met een geautomatiseerd volgsysteem. Het 

leerlingvolgsysteem is van groot belang, omdat het een  

duidelijk en objectief beeld geeft van de ontwikkeling van  

uw kind over een langere periode. 

Er wordt in alle groepen gewerkt met het CITO-Leerling-

volgsysteem. CITO toetst uw kind op taal-, reken-, en 

leesgebied. Al deze gegevens zijn alleen voor leerkrachten 

op Ichthus beschikbaar. In het portfolio treft u voor de ver-

schillende vakgebieden de scores van het CITO LOVS aan. 

Tijdens de 15 minuten gesprekken worden deze gegevens 

met u besproken. Een uitdraai van alle CITO gegevens wordt 

opgenomen in het portfolio van uw kind.

Niet alleen door middel van onafhankelijke toetsen wordt uw 

kind gevolgd, ook de methodegebonden toetsen (vanuit bijv.  

de reken- of taalmethode) geven een goed beeld van  

de ontwikkeling. Al deze gegevens die belangrijk zijn voor  

de ontwikkeling van uw kind worden digitaal bewaard.
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Minder en meer begaafde kinderen
Soms kunnen kinderen het tempo van de groep moeilijk 

bijhouden of hebben op een specifiek gebied problemen. 

Binnen de leerlingenzorg is er aandacht voor hun specifieke 

problematiek. Zie leerlingenzorg.

Van kinderen die hoog presteren wordt vaak verwacht dat zij 

hun weg binnen de groep wel vinden. Dat is echter niet altijd 

het geval. Ook zij hebben extra aandacht nodig en vallen daarom 

ook, net als ieder ander kind, binnen het systeem van de zorg. 

(zie ook het PCBO Plusprogramma).

Plusprogramma  PCBO en plusprogramma Ichthus ‘De Diepzee’
Met het PlusProgramma biedt Stichting PCBO Apeldoorn 

onderwijs op maat voor begaafde kinderen. Onze 27 basisscholen 

hebben de ambitie om passend onderwijs te bieden aan meer- en 

hoogbegaafde kinderen. Het fundament is het PlusProgramma. 

Op dit fundament staan twee pijlers: De bovenschoolse PlusKlas

en de PlusBegeleiding, het expertisecentrum van PCBO 

Apeldoorn voor onderwijs aan begaafde leerlingen dat 

scholen ondersteund.

Het PlusProgramma is het antwoord op de begeleidings- en 

onderwijsbehoeften van begaafde kinderen. Ook begaafde 

leerlingen kunnen zórgleerlingen zijn, die vastlopen op hun 

reguliere basisschool. Het PlusProgramma biedt deze kinderen 

de kans om (weer) met plezier naar school te gaan. Kinderen 

krijgen de ruimte om zichzelf te zijn, om kennis te verwerven 

en hun grenzen te verleggen.

De PlusKlas is gehuisvest op de Regenboog Osseveld, maar 

is bedoeld voor alle PCBO scholen in Apeldoorn. Kinderen die 

door hun hoogbegaafdheid problemen ondervinden, kunnen 

hier op advies van hun eigen basisschool een dagdeel per week 

naar toe als aanvulling op de BasisPlus. Filosofie, expressie, 

emotionele training en spelonderdelen hebben een plaats in 

het lesprogramma. Ouders zijn, na toelating tot de Plusklas, zelf 

verantwoordelijk voor het vervoer van – en naar de leslocatie 

van de Plusklas. 

PC Daltonschool Ichthus heeft ook een eigen plusklas voor 

meerbegaafde leerlingen. Eén dag in de week draait onze 

‘Diepzee’ groep. Deze klas biedt verdieping van de lesstof. 

Leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 kunnen deelnemen aan de 

‘Diepzee’. Daarnaast voorziet onze meerbegaafden coördinator 

juf Mieneke alle leerkrachten van informatie en inspiratie 

aangaande het onderwijs aan het meerbegaafde kind. Ook 

voor de kleuters is er extra uitdaging binnen de Diepzee. Deze 

groep noemen wij ‘de Snorkels’. Zij krijgen spelenderwijs extra 

oefenstof.

Ichthus: 
als een vis in het 

water, een zee aan 
talent.
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TOETSEN EN VERSLAGLEGGING
Toetsen
Binnen alle groepen worden genormeerde toetsen afge-

nomen. In groep 1 en 2 worden de toetsen Ordenen en Taal 

voor Kleuters afgenomen (CITO). Daarnaast wordt de KIJK 

observatielijst ingevuld. Verder wordt het dyslexieprotocol 

afgenomen en maken wij gebruik van het rekenprotocol om 

vroegtijdige uitval in de ontwikkeling van geletterdheid en 

gecijferdheid op te kunnen sporen.

Vanaf groep 3 komen daar de toetsen voor technisch en 

begrijpend lezen, spelling, rekenen en luisteren bij. De uit-

slagen worden niet alleen gebruikt om de voortgang van elk 

afzonderlijk kind te volgen, maar kunnen ook aanleiding zijn  

tot een teamoverleg t.a.v. de te volgen leerweg. Uiteraard gaan 

wij vertrouwelijk met deze gegevens om. U ontvangt als ouders 

wel iedere periode een uitdraai van de CITO gegevens in het 

portfolio van uw kind. 

Aan het eind van groep 7 vindt de Entrée toets plaats. Naast het 

meten van de voortgang van uw kind, geeft deze toets ook een 

indicatie over het uitstroomniveau van uw kind. 

In groep 8 wordt de IEP eindtoets afgenomen. 

Portfolio
Wij werken met een portfolio dat 2 keer per jaar mee naar huis 

gaat. In begin februari en eind juni. Het portfolio bestaat uit de 

beoordeling van de vakken en vormingsgebieden, het werk van 

de leerling zelf en de uitdraai van het LVS met de uitslagen van 

de CITO toetsen. Alle kinderen krijgen een portfolio mee.

Gesprekken
Er zijn in de loop van het jaar 4 gespreksmomenten gepland. 

Tijdens deze gespreksmomenten  bespreken wij  met  u de 

voortgang van uw kind. Meteen aan het begin van het schooljaar 

staat een gespreksmoment met de nieuwe leerkracht van uw 

kind gepland op initiatief van de ouder.

In november wordt iedere ouder uitgenodigd voor een 

voortgangsgesprek. Begin februari vindt het derde gespreks-

moment plaats, n.a.v. het portfolio . Alle ouders worden op 

gespreksmoment 2 en 3 verwacht! Op het jaaroverzicht staan 

de data vermeld wanneer deze gesprekken plaatsvinden. Het 

vierde gespreksmoment is op verzoek van de ouder en staat 

gepland na het 2e portfolio . 

Vanaf eind groep 7 vinden er gesprekken tussen leerkracht, 

ouder en kind plaats. Schooljaar 2017 – 2018 zullen er ook 

als experiment leerkracht, ouder, kind gesprekken in andere 

groepen worden opgestart.

Onderwijskundige rapporten
Over iedere leerling, die de school verlaat, stelt de leerkracht, 

ten behoeve van de ontvangende school, een onderwijskundig 

rapport op.

Kinderen bewaren 

het werk waar zij 

trots op zijn in hun 
eigen portfolio.
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OUDERS EN DE SCHOOL
U bent een nieuwe ouder
Ichthus staat open voor alle kinderen, waarvan de ouders de 

uitgangspunten van de school onderschrijven. Wanneer het 

een kind betreft met een specifiek medisch, ontwikkelings- of 

leerprobleem, vindt toelating plaats voor zover en voor zolang 

we als school in staat zijn om het kind te bieden wat het nodig 

heeft. Binnen het kader van Passend Onderwijs kijken wij samen 

met de ouders of plaatsing op PC Daltonschool Ichthus de beste 

kansen biedt voor uw kind. Het belang van goed onderwijs en 

het recht op een maximale ontwikkeling van uw kind staan altijd 

voorop. 

Als u PC Daltonschool Ichthus overweegt als school voor uw 

kind(eren) dan kunt u een afspraak maken met de directie voor 

een kennismakingsgesprek met rondleiding. Tijdens dat gesprek 

krijgt u uitleg over de school.  Ouders/ verzorgers worden altijd 

onder schooltijd uitgenodigd, zodat u dan de sfeer van de 

school kunt proeven. Natuurlijk is er gelegenheid om vragen te 

stellen. Het kennismakingsgesprek incl. de rondleiding duurt 

ongeveer een uur. Als u, als nieuwe ouder, heeft gekozen voor 

PC Daltonschool Ichthus neemt de kleuterleerkracht 4 tot 6  

weken voor de vierde verjaardag van uw kind contact met u op. 

Er wordt dan een afspraak gemaakt voor 4 wenochtenden. Uw 

kind is op de eerste schooldag na de vierde verjaardag welkom 

op school. De 4e verjaardag wordt thuis gevierd, zodat alle 

aandacht van uw kind op de eerste dag uit kan gaan naar alle 

nieuwe indrukken op school. 

In juli vindt er een ‘kennismakingsuurtje’ plaats. Alle kinderen, 

die in of vlak voor de vakantie 4 jaar worden, kunnen dan een 

kijkje komen nemen in de nieuwe groep. Ze komen dan even in 

de groep van het nieuwe schooljaar te zitten. De kinderen uit 

de groepen 3 tot en met 7 gaan op die ochtend ook naar hun 

nieuwe groep. 

Wij verwachten van kinderen die onze school bezoeken dat ze 

zindelijk zijn en zichzelf  kunnen redden met toiletbezoek. Om 

de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen vragen we 

u om uw kind, zeker in het begin gemakkelijke kleding aan te 

trekken in verband met toiletbezoek en gymnastiek.

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.  

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.

Om het contact tussen school en thuis te versterken bent 

u verplicht om 2 keer per jaar op school te komen voor 

het portfolio gesprek. Daarnaast kunt u 2 keer per jaar op 

eigen verzoek een afspraak plannen met de leerkracht(en). 

In de groepen 1/2 en in de groepen 3 t/m 8 worden ouder 

inloopmiddagen georganiseerd. Ook bent u van harte welkom 

op onze thematische koffieochtenden. 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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Gescheiden ouders
Bij ouders die gescheiden zijn, is de verzorgende ouder (de 

ouder waar de kinderen de meeste tijd verblijven) ons eerste 

aanspreekpunt. Hij of zij is wettelijk verplicht de andere 

ouder te informeren. Gespreksmomenten worden met beide 

ouders samen gevoerd. Alleen als er zwaarwegende bezwaren 

zijn om deze gesprekmomenten niet gezamenlijk te voeren 

(bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak die duidelijk maakt dat 

een gezamenlijk gesprek niet mogelijk is), wil de school hiervan 

afwijken. Het voeren van verschillende gesprekken is geen recht 

dat ouders kunnen opeisen, maar een service die de school wil 

verlenen. Wij zijn wettelijk verplicht alleen met de ouders die 

het bevoegd gezag over een kind hebben in gesprek te gaan. 

Heeft u dit bevoegd gezag niet, dan kan het voorkomen dat 

de school niet met u in gesprek wil gaan of u geen informatie 

over een kind zal verstrekken. Het meenemen van een nieuwe 

partner naar een gesprek over uw kind is dus niet mogelijk.

De school heeft een protocol ‘Gescheiden ouders.’ opgesteld. 

Dit ligt ter inzage op school. De afspraken die in dit protocol 

door de school zijn opgesteld, zijn leidend als het gaat om het 

onderhouden van contact met beide ouders. Met de keuze voor 

onze school onderschrijft u de afspraken die door ons in dit 

protocol zijn vastgelegd.

U overweegt een andere school voor uw kind
Als u, om welke reden dan ook, uw kind naar een andere 

basisschool wilt laten gaan, dient u dit persoonlijk aan de 

directeur te melden. Een melding bij de leerkracht en/of een 

melding via de telefoon of email is niet voldoende. De directeur 

wil graag met u in gesprek om van u te horen wat de reden is 

van uw besluit. Tussen alle schoolbesturen is sinds 2013 een 

nieuw protocol van kracht dat dient te voorkomen, dat ouders 

die niet tevreden zijn, een kind zomaar van school kunnen laten 

veranderen. U dient eerst op PC Daltonschool Ichthus aan te 

geven wat de reden van vertrek is. Bij een tussentijdse overstap 

zal de nieuwe school uw kind niet zomaar inschrijven. Als u zich 

meldt  bij de nieuwe school, wordt door de andere school eerst 

gevraagd of u al contact met  PC Daltonschool Ichthus hebt 

gehad. 

De scholen wisselen vervolgens onderling informatie uit die 

van belang kan zijn om een inschrijving uit te voeren, dan wel te 

weigeren. Als er problemen zijn, of als ouders ontevreden zijn, 

dan moet de huidige basisschool eerst de kans krijgen om deze 

problemen samen met de ouders te bespreken en eventueel op 

te lossen. Bij problemen reageren ouders vaak uit emotie. Heel 

begrijpelijk, het gaat immers om uw kind. Een nieuwe school 

is een grote stap voor een kind. PC Daltonschool Ichthus stelt 

altijd het belang van het kind voorop. Als blijkt dat een andere 

basisschool de beste keuze is, dan willen wij u in dat proces 

begeleiden. Ook dát vinden wij  ‘goed zorgen’ voor uw kind. 

Het protocol ‘tussentijdse overstap basisschool, anders dan  

bij een verhuizing’ ligt ter inzage op school.

Medezeggenschapsraad (MR)
Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. 

Deze wettelijk verplichte raad is ingesteld om het meedenken 

van ouders en personeel over het bestuurs- en schoolbeleid 

vorm te geven. De medezeggenschapsraad heeft advies- of 

instemmingsrecht bij een aantal wettelijk bepaalde zaken. De 

medezeggenschapsraad bestaat op Ichthus uit drie ouders en 

drie leerkrachten. De directeur is adviseur van deze raad. De 

vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. De raad  

kan hier in verband met de inhoud van afwijken. 
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Oudercommissie  (OR)
De oudercommissie bestaat uit een groep ouders die zich 

praktisch inzetten voor Ichthus. De activiteiten bestaan 

uit het organiseren en/of ondersteunen van schoolse en 

buitenschoolse activiteiten. De oudercommissie draagt geen 

inhoudelijke verantwoordelijkheid voor deze activiteiten.

Vrijwillige Ouderbijdrage
De oudercommissie is een zelfstandige stichting. Zij beheren 

een oudercommissiefonds. In dit fonds wordt door de ouders  

een vrijwillige ouderbijdrage gestort. Uit het fonds worden 

kosten betaald die niet voor vergoeding door de overheid in 

aanmerking komen. Voor onze school zijn dat o.a.: Een ijsje 

bij de start van het schooljaar. Het Sinterklaascadeau voor 

de groepen 1 t/m 4, het schoencadeau voor alle groepen. 

Parkeerkosten aan ouders die rijden naar theater Orpheus (ASK 

voorstelling). Een kerstcadeautje en alle benodigdheden voor 

het maken van een kerstbakje. Iets lekkers te eten en te drinken 

tijdens deelname aan één van de schoolsporten en andere 

activiteiten die de OR organiseert (bijvoorbeeld een filmavond). 

De kosten voor het Paasontbijt. Ook draagt de OR bij aan nieuwe 

speeltoestellen en/of nieuw buitenspeelgoed. U ontvangt 

jaarlijks een overzicht van de gelden die ontvangen zijn en waar 

deze gelden aan uitgegeven zijn. Het schoolreisje, de kosten 

voor het kunst- en cultuuruitje en het Haps kamp van groep 7 

en het eindkamp van groep 8 worden niet uit de ouderbijdrage 

betaald. 

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 

2016/2017  is vastgesteld op € 25,00 per schoolgaand kind. 

De oudercommissie stimuleert ouders te betalen via een 

machtiging. Voor ieder afzonderlijk kind moet een machtiging 

worden afgegeven. Leerlingen die na 1 februari naar school 

gaan, betalen de helft van de bijdrage. Voor vragen rondom de 

ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de penningmeester 

van de oudercommissie. Wanneer het moeilijk is om de bijdrage 

in één keer te betalen kan in overleg met de penningmeester 

of voorzitter de mogelijkheid geboden worden tot het betalen 

in 2 of 3 termijnen. Tevens kunt u als ouder/ verzorger hiervoor 

contact opnemen met Stichting Leergeld. 

Ouderhulp
Iedere groep heeft één of twee klassenouders die de leer-

kracht(en) helpen met het organiseren van allerlei acti viteiten 

op groepsniveau. Zoals het organiseren van een schoon-

maakochtend of excursie en het regelen van het vervoer. 

U kunt aan het begin van een schooljaar aangeven dat u 

klassenouder wilt worden van de groep. De leer kracht bepaalt 

uiteindelijk welke ouder klassenouder wordt. Twee keer per 

jaar vergaderen de klassenouders met de directeur over de 

voortgang. Tijdens de laatste bijeenkomst vindt een evaluatie 

plaats met de directeur. Een klassenouder kan zich voor maxi-

maal 2 jaar verbinden aan een groep. Daarnaast helpen veel 

ouders incidenteel bij een creamiddag, het schoonhouden van 

de schoolomgeving, het vervoeren van de kinderen tijdens een 

schooluitje, etc. Daarvoor zijn wij alle hulpouders/verzorgers, 

opa’s en oma’s altijd zeer erkentelijk. 

Gebedsgroep
Al enkele jaren komt een aantal ouders maandelijks bij elkaar 

om tijdens een gebed stil te staan bij de blijde en zorgelijke 

dingen die op school spelen. Zij bidden voor elk kind, alle ouders 

en alle leerkrachten. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met de directeur. 

Regels omtrent ouderhulp
Voor de ondersteunende werkzaamheden van ouders op onze

school gelden regels. Hiervoor hebben wij een vrijwilligers-

protocol opgesteld dat u krijgt wanneer u werkzaamheden op 

school verricht. Als u als ouder bij een excursie meerijdt met de 

auto, dan bent u zelf verantwoordelijk voor eventuele schade. 

Het meerijden geldt onder eigen verzekeringsvoorwaarden. De 

begeleiding van de kinderen ter plekke valt echter weer onder 

de verantwoordelijkheid van de leerkracht en dus onder de 

verzekering die PCBO heeft afgesloten voor alle leerlingen. 

De regelgeving voor vervoer van kinderen is aan strenge 

eisen gebonden. Kinderen tot 18 jaar en kleiner dan 1,35 

meter moeten voorin en achterin de auto in een goedgekeurd 

autokinderzitje worden vervoerd. Kinderen groter dan 1,35 

meter moeten voorin en achterin de auto de autogordel om en 

mogen als het nodig is een zitverhoger gebruiken. Kinderen 

mogen zowel voorin als achterin de auto worden vervoerd.
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Ichthus heeft een eigen 
plusgroep: de Diepzee.
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REGELS EN AFSPRAKEN
Eén van de uitgangspunten van onze school is dat kinderen  

met plezier naar school gaan en dat leren en werken leuk is. 

Voor een goede sfeer zijn duidelijke regels en afspraken nodig. 

We hanteren hiervoor een aantal basisafspraken.

Deze PCBO basisafspraken gelden voor iedereen: 

• Wij gaan respectvol met elkaar om. 

• Wij zijn allemaal verschillend en dat mag. 

• Wij komen niet aan een ander, als die dat niet wil. 

• Wij praten met en niet over elkaar.

• Wij lachen met en niet om elkaar. 

• Wij mogen op een goede manier boos zijn. 

• Wij doen er alles aan om problemen samen op te lossen. 

• Wij gaan zorgvuldig om met de spullen van een ander en 

van onszelf. 

Als het gaat om de omgang van de kinderen met elkaar, de 

omgang van de kinderen met de leerkrachten hanteren wij 

de uitgangspunten van de Kanjertraining. Zie hoofdstuk 

‘Vakgebieden’.

Regels in de school
Het onderwijs op onze school begint ‘s morgens om 8.30 uur. 

De kinderen mogen tien minuten eerder - dus om 8.20- naar 

binnen. Iedere groep heeft een eigen ingang. Iedere leerling 

is verplicht om in de klas, in de gangen, op het schoolplein 

en in de nabije omgeving van de school de aanwijzingen van 

alle leerkrachten op te volgen. Ook de aanwijzingen van de 

vrijwilligers die in de school werken,  moeten door de kinderen 

worden opgevolgd.  

In de gangen en in de aula houden we het rustig. Het is niet 

de bedoeling dat ouders na 08.30 in de gangen blijven 

staan om met elkaar te praten. Dit stoort de les. Rennen 

is gevaarlijk en schreeuwen hinderlijk. Een ongeluk 

is snel gebeurd en rumoer in de school stoort de 

lessen en het zelfstandig werken op het leerplein. 

In de pauze gaan alle kinderen naar buiten. Het 

is belangrijk om tussen de lessen door een frisse neus te halen. 

Natuurlijk zijn er uitzonderingen (als een kind zich echt niet 

lekker voelt of een blessure heeft). Bij slecht weer mogen de 

kinderen binnen blijven. Ze krijgen dan de gelegenheid zich te 

ontspannen met bijvoorbeeld een spelletje in de klas.

Om de school netjes te houden, gooien we afval in de daarvoor 

bestemde prullenbakken. Jassen en tassen hangen de kinderen 

aan de kapstokken, laarzen (sloffen meenemen) staan eronder. 

Na schooltijd worden deze weer mee naar huis genomen. 

Wij krijgen regelmatig vragen van kinderen of ze even mogen 

bellen na schooltijd om een speelafspraak te maken. Wij kunnen 

dit niet toestaan, omdat wij graag telefonisch goed bereikbaar 

willen blijven. Mobiele telefoons zijn alleen toegestaan in de 

groepen 7 en 8. Deze kinderen leggen hun mobiele telefoon 

in een kluis in de klas. Het maken van foto’s en/of filmpjes 

en/of het opnemen van geluidsfragmenten met een mobiele 

telefoon is niet toegestaan binnen en buiten de school (op het 

schoolplein). 

Schade aan meegebrachte voorwerpen valt onder de verant-

woordelijkheid van de ouders. Wij raden u aan uw kind geen 

waardevolle voorwerpen mee te geven. De school is niet 

aansprakelijk voor verlies of diefstal. 

Regels op het plein
Tijdens het buitenspelen moeten de kinderen binnen de hekken 

van de school blijven. Kinderen mogen niet op het dak van de 

school of op het dak van het fietsenhok klimmen. 

Op het schoolplein zijn geen skeelers, skateboards of stepjes 

toegestaan. Ook fietsen wij niet op het schoolplein. De fiets 

wordt in het fietsenhok gezet. Schade aan fietsen toegebracht, 

is niet te verhalen op school. Wij sluiten het fietsenhok zoveel 

mogelijk af. Na schooltijd moeten alle fietsen mee haar huis 

worden genomen. PC Daltonschool Ichthus is niet aansprakelijk 

voor fietsen die in de avond of in de nacht in het fietsenhok 
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blijven staan. Op school is buitenspeelgoed aanwezig waar 

kinderen in de pauzes mee mogen spelen. Vanwege de 

veiligheid mag er onder schooltijd alleen gevoetbald worden 

met een zachte bal. Er mag voor schooltijd niet gevoetbald 

worden. Vanaf 14.30 uur is ons schoolplein openbaar 

speelterrein en mag het wel.

Ons verzoek aan u is om de kinderen geen eigen speelgoed 

mee te laten nemen naar school. De school is namelijk niet 

verantwoordelijk voor verlies, vernieling of diefstal van het 

meegebrachte speelgoed. 

Om het plein netjes te houden, mag er buiten niet gegeten 

of gedronken worden. Ook niet in de pauze na een traktatie. 

Snoepen voor en onder schooltijd is niet toegestaan. 

Wanneer er op het plein een probleem ontstaat, lossen kinderen 

dit zoveel mogelijk zelf op. De kinderen kunnen ook de hulp 

inroepen van de leerlingmediators. De leerkracht biedt hierbij, 

indien nodig, hulp. De Kanjertraining geeft kinderen de nodige 

handvatten om door middel van dialoog een ruzie op de juiste 

manier op te lossen. Wanneer een kind op het plein ‘zwarte 

petten’ gedrag vertoont, wordt hij of zij op de ‘cooldown kruk’ 

gezet. Na de pauze gaat de leerkracht kort in gesprek met 

de leerling. Wanneer een kind zich ernstig of bij voortduring 

misdraagt, zijn wij genoodzaakt maatregelen te treffen. In deze 

situaties worden ouders altijd op de hoogte gebracht. 

Tijdens het speelkwartier wordt door de leerkrachten die 

pleinwacht hebben toezicht gehouden op het plein. Ook zijn er 

leerlingmediators buiten om kleine conflicten tussen kinderen 

op te lossen. Zij hebben hiervoor een speciale training gehad op 

school. Om de kinderen zoveel mogelijk ruimte te geven mogen 

kinderen rondom de school spelen. Op het grote plein, achter 

het kleuterfietsenhok, en bij de zandbak van groep 3 en 4 mag 

worden gevoetbald. Tien minuten voor het begin van de school 

mogen de kinderen naar hun klaslokaal gaan. Voor die tijd is er 

geen pleinwacht. Wilt u uw kinderen daarom niet te vroeg naar 

school laten gaan?

Regels tijdens de gymlessen
Alle kinderen doen mee aan de gymles. Indien uw kind niet  

mee mag doen met de gymles, dient u dit zelf aan de betrokken 

leerkracht door te geven.

De groepen 1/2 gymmen minimaal één keer in de week in het 

speellokaal. De groepen 3 tot en met 8 gymmen één keer per 

week  in de gymzaal aan de Aristotelesstraat. Zij lopen onder 

begeleiding van de leerkracht naar de gymzaal. Zijkrijgen één 

keer per week ook een buitenspelles. 

De kinderen van groep 3 t/m 8 dragen sportkleding: broek,  

shirt en sportschoenen. Deze kleding nemen ze op de dag van 

de gymnastiekles mee naar school en daarna ook weer mee naar 

huis. De kleuters gymmen in hun ondergoed en dragen antislip 

schoenen met elastiek of klittenband. Wilt u de schoenen 

voorzien van naam? Ze worden op school bewaard in de 

daarvoor aanwezige tasjes.

In verband met de veiligheid is het niet toegestaan dat de 

kinderen op blote voeten gymmen. Het dragen van sieraden en 

hoofddoeken tijdens de gymlessen is niet toegestaan (alleen 

oorknopjes mogen). De kinderen mogen, vanaf groep 6, een 

plastic deo-roller meenemen voor na de gymles, spuitbussen  

en glazen rollers staan wij niet toe. Er wordt niet gedoucht.

Mobiele telefoon
Het gebruik van een mobieltje in school tijdens de lesuren 

is niet toegestaan. Alleen in overleg met de ouders kan een 

uitzondering worden gemaakt. De mobiele telefoons worden 

bewaard in een kluisje in het klaslokaal (groep 7 en 8). Het 

maken van foto’s, filmpjes, geluidsfragmenten is in school  

en op het schoolplein verboden.
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Ziekmelding en verlof
Een ziekmelding dient voor 08.30 telefonisch aan school  

te worden doorgeven. Andere kinderen uit uw gezin mogen 

de ziekmelding niet doorgeven. Een vierjarig kind is niet 

leerplichtig. U dient op onze school ook voor het nog niet 

leerplichtige kind verlof aan te vragen. Een vijfjarig kind  

mag 5 uur (lesgebonden) per week (in sommige gevallen na  

overleg 10 uur) thuis worden houden. Kinderen zijn volgens  

de Leerplichtwet leerplichtig vanaf de eerste schooldag in  

de maand na hun vijfde verjaardag. 

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 in principe  

niet voor extra vakantieverlof. Een verzoek om verlof moet  

u tijdig en schriftelijk indienen bij de directie, onder ver-

melding van de reden. Op een ingediend verlofverzoek krijgt 

u schriftelijk antwoord. Ongeoorloofde afwezigheid wordt 

doorgegeven aan de ambtenaar leerplichtzaken van  

de dienst onderwijs van de gemeente Apeldoorn. Het  

volledige verlofreglement ligt ter inzage op school.

Medicijngebruik op school
Als uw kind een chronische aandoening heeft dan dient u dit  

als ouders/verzorgers aan de leerkracht/de directeur te melden. 

Het kan van levensbelang zijn dat iedereen op onze school weet 

hoe te handelen bij een calamiteit.

De leerkracht mag geen enkel medicijn toedienen aan uw  

kind. Uw kind mag wel zelf een medicijn tot zich nemen.  

De leerkracht kan toezien dat uw kind het medicijn zelf  

op tijd en op de juiste manier tot zich neemt. 

Deuren en hekken dicht
Vanaf 08.30 zitten alle deuren van de school dicht. U dient zich 

te melden bij de hoofdingang als u de school wilt betreden. Ook 

de hekken rondom de school zitten dicht. Wij willen u vragen 

om niet onder schooltijd contact te zoeken met onze kinderen, 

als zij binnen zitten of buiten spelen. Als de kinderen binnen 

zitten is dat erg hinderlijk tijdens de les. U bent weliswaar  

een bekende voor uw kind, maar voor andere kinderen bent 

u een onbekende. Kinderen kunnen er op deze manier aan 

wennen dat het normaal is dat zij tijdens het buitenspelen  

door een onbekende (waarvan zij dan denken dat het een 

bekende is van een medeleerling) worden benaderd. 

Parkeer- en verkeersbeleid
Denkt u eraan dat op de weg voor de school een parkeerverbod 

geldt? Hoe verder de auto’s van de school af staan, hoe over-

zichtelijker de situatie voor de kinderen is. We verzoeken 

u dan ook dringend om alleen de parkeerplaatsen bij het 

winkelcentrum te gebruiken. 

Als u uw kind ophaalt, verzoeken wij u de pleinuitgangen vrij te 

laten. Wilt u er verder voor zorgen dat de doorgang naar de rest 

van de straat niet geblokkeerd wordt? Dit voorkomt irritatie bij 

de overige straatbewoners en vergroot de overzichtelijkheid en 

de veiligheid voor de kinderen.

Ouders met kinderen in de groepen 1 tot en met 4 kunnen 

hun fietsen en buggy’s parkeren op het schoolplein achter het 

fietsenhok. Uw fiets en buggy staat dan niet op de straat of op 

de stoep.

Veiligheid in en om de school
Overal kunnen zich situaties voordoen waarbij gevaar van 

personen dreigt . Ook in een school. Daarom hebben we 

voor onze school een ontruimingsplan/ calamiteitenplan 

opgesteld waarmee een aantal keren per jaar geoefend wordt, 

aangekondigd en onaangekondigd.

Er zijn twee scenario’s: één waarbij de situatie binnen gevaarlijk 

is en één waarbij de situatie buiten gevaarlijk is. Deze (goed-

gekeurde) plannen liggen op school ter inzage. Een aantal 

collega’s heeft de BHV –cursus (Bedrijfshulpverlening) gevolgd 

en kan advies en verzorging geven bij ongelukken.

Schoolgids-De Ichthus_2017-2018_v2.indd   36 20-07-17   11:36



37

Schoolgids-De Ichthus_2017-2018_v2.indd   37 20-07-17   11:36



38

PRAKTISCHE ZAKEN 
Berichten doorgeven aan kinderen
Wilt u alleen in uiterste noodzaak onder schooltijd bellen?  

Ook is het niet mogelijk om berichten door te laten geven  

aan uw kind (speelafspraakjes, wie er uw kind komt ophalen). 

Als een kind ziek is horen wij dat graag op tijd; voor 08.30.

Brengen en halen
De deuren gaan tien minuten voor de aanvang van de schooltijd 

voor de kinderen open, dus om 8.20 uur. Kinderen van groep 1 

en 2 mogen door hun ouders in de klas gebracht worden. Wilt 

u buiten de kring afscheid nemen van uw kind? In groep 3 mag 

u uw kind alleen de eerste week naar binnen brengen. Om 8.30 

uur moeten de ouders weer naar buiten, zodat de les op tijd kan 

beginnen. 

Na schooltijd worden de kinderen van groep 1 t/m 4 door de 

leerkracht naar buiten gebracht. Wilt u niet voor de oprit van het 

schoolplein wachten? Het is daar nogal hectisch, de kinderen 

gebruiken die plek om op hun fiets te stappen. Ouders kunnen 

binnen de hekken op het schoolplein bij het fietsenhok van hun 

kind wachten. Uiteraard wilt u als ouder graag op tijd op het 

schoolplein zijn, maar onze lessen duren echt tot 12.00/12.15 

uur en tot 14.30 uur. Dit zijn dus niet de tijden waarop uw kind 

buiten staat. Na de lestijd hebben kinderen nog tijd nodig om 

hun jas aan te doen, hun tas te pakken, in de rij te gaan staan 

etc. Houdt u er rekening mee dat uw zoon of dochter enkele 

minuten later naar buiten komt. Houdt u rekening met wat  

extra tijd als u afspraken maakt na schooltijd. 

Continurooster
Tussen de middag blijven alle kinderen op school. Deze vorm 

van overblijven kost de ouders geen geld en de ouders 

van PC Daltonschool Ichthus hoeven niet mee te helpen. 

Sommige groepen eten eerst 15 minuten en spelen 

daarna 15 minuten buiten. Andere groepen spelen 

eerst 15 minuten buiten en eten dan 15 minuten 

binnen. 

Eten en drinken tijdens de ochtendpauze en lunch  
tijdens de middagpauze
‘s Morgens mogen de kinderen iets te eten en drinken mee-

nemen voor in de pauze. Het is handig om een beker met een 

schroefdop te gebruiken, verpakkingsmateriaal moet door de 

kinderen weer mee naar huis worden genomen.

PC Daltonschool Ichthus voert actief beleid om gezond eten 

en drinken en veel bewegen te promoten. Woensdag is onze 

‘Gruitdag’. Op woensdag mogen kinderen alleen drinken en  

een stuk groente of fruit meenemen. 

Voor de middagpauze neemt uw kind een boterham en wat 

te drinken mee. Wij laten de kinderen eten wat zij op kunnen, 

alleen in groep1/2 wordt er door de leerkracht op gelet of uw 

kind voldoende eet. Vanaf groep 3 gaan wij ervan uit dat het 

kind zelf bepaalt hoeveel het wil eten. 

Fietsen
Kinderen komen zoveel mogelijk lopend naar school.  

Kinderen uit de Kalmoesstraat, Korianderstraat, Lavendelstraat, 

Kruizemuntstraat, de drive-in woningen en uit de flats aan de 

Aristotelesstraat moeten lopend naar school komen, anders 

is er niet genoeg ruimte in het fietsenhok. Kinderen die wat 

verder weg wonen mogen op de fiets komen en de fiets in 

het fietsenhok zetten. De fiets van degene die fietsend naar 

school mag komen, wordt voorzien van een ‘Ichthusfietssticker’. 

Crossfietsen, mountainbikes, en transportfietsen e.d. zijn alleen 

welkom als ze voorzien zijn van een standaard en de ‘buren’ in 

het rek geen overlast bezorgen. Het gebruik van het fietsenhok 

is geheel op eigen risico. Beschadigingen of vernielingen 

kunnen niet op de school worden verhaald.

Foto’s en video’s op de website en op Facebook
De school heeft een website en een Facebookpagina, waarop u 

informatie over onze school kunt lezen en foto’s kunt zien van 

diverse activiteiten. U kunt aan het begin van het schooljaar op 

de noodnummerlijst van de school schriftelijk aangeven dat u 
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bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw kind op de 

website.  In het kader van de wet op privacy is op PCBO-niveau 

afgesproken, dat er geen adressen en telefoonnummers van 

medewerkers, leerlingen en ouders worden geplaatst.

De interne begeleider van de school kan voor haar klassen-

bezoek de video gebruiken om aan de hand van beelden lessen 

of gedrag van kinderen te bespreken. Deze informatie is altijd 

tussen de leerkracht en de SVIB-er (=school video interactie 

begeleider). Deze beelden worden niet aan derden getoond en 

na de bespreking gewist. 

Gevonden voorwerpen
Als uw kind iets kwijt is (kledingstuk, drinkbeker etc.) kunt u 

kijken in de bak met gevonden voorwerpen in het magazijn bij 

de zij-ingang van de groepen 3 en 4. Sieraden, fietssleutels,  

horloges, en andere kleine spulletjes van waarde worden be-

waard in een bakje in de keuken. Tijdens de gespreksavonden 

worden deze voorwerpen in de aula uitgestald. Een aantal 

kledingstukken wordt echter nooit opgehaald. Wat overblijft 

gaat naar een goed doel.

Groepsindeling
Het samenstellen van de groepen, de groepsindeling en het 

toewijzen van groepsleerkrachten op een groep wordt gedaan 

door de directie van de school. De schooldirecteur houdt 

bij het nemen van besluiten rekening met onder meer de te 

verwachten leerlingaantallen, wensen van leerkrachten & 

ouders en randvoorwaarden zoals wet en regelgeving.

Huiswerk
In groep 6 en 7 en 8 wordt regelmatig huiswerk meegegeven. 

In groep 6 begint dit eenvoudig. Naar mate de kinderen ouder 

worden, wordt ook de hoeveelheid huiswerk aangepast. Kinderen 

leren niet alleen van de lesstof die ze mee krijgen, maar ook hoe 

om te gaan met deze vorm van ‘leren na schooltijd’. Dit betekent 

dat kinderen een juiste planning moeten maken en soms keuzes 

moeten maken. Deze zelfstandigheid moet langzaam groeien, 

maar is van groot belang voor de ontwikkeling van uw kind.

Uit contacten met het voortgezet onderwijs blijkt telkens  

weer dat het een voordeel is dat onze leerlingen al gewend  

zijn aan het maken van huiswerk. In groep 7 en 8 moeten  

de kinderen een agenda hebben.

Kennismaking nieuwe groep en nieuwe leerkracht
Aan het eind van het schooljaar laten we de kinderen alvast 

kennis maken met de leerkracht, het lokaal en de kinderen 

van de (nieuwe) groep. De groepsverdeling wordt met grote 

zorg bepaald door de directie en de leerkrachten. Met name 

de leerkrachten hebben een goed overzicht van alle zaken die 

mee kunnen spelen met betrekking tot het samenstellen van 

een groep. Belangrijk is dat ouders er altijd voor zorgen dat de 

leerkrachten op tijd en volledig op de hoogte zijn van zaken 

waar alleen u als ouder zicht op heeft. De leerkrachten kunnen 

dan deze informatie meenemen bij de indeling van de groepen. 

Informatie die na het bekend maken van de groepsverdeling 

door ouders wordt aangeleverd, als argument om tot een andere 

verdeling te komen, kan helaas niet meer in de besluitvorming 

worden meegenomen. Iedere beslissing die leerkrachten  

maken wordt altijd genomen met ons motto voor ogen:  

‘als een vis in het water’.

Kinderen denken mee
PC Daltonschool heeft een leerlingenraad. Kinderen uit de 

groepen 5, 6, 7 en 8 mogen zich in september verkiesbaar 

stellen. De groep kiest 2 groepsvertegenwoordigers die met  

het managementteam mogen nadenken en mogen beslissen 

over het beleid op onze school.

Op PC Daltonsschool werken wij met Mediators. Een Mediator 

is een leerling die bij een (klein) conflict tussen medeleerlingen 

bemiddeld en daarmee de ruzie oplost. De Mediators melden

zich vrijwillig aan. Uit de aanmeldingen kiezen de leerkrachten 

enkele kinderen die zij geschikt achten. Ouders/verzorgers 

wordt om toestemming gevraagd. Na een training, waarin

de kinderen leren lichaamstaal te leren, de juiste gespreks-

technieken in te zetten, etc. mogen de Mediators na het be-

halen van een diploma aan de slag. De leerkrachten lopen altijd 

samen met de Mediators op het plein. Mediators kunnen altijd 

terugvallen op de leerkrachten. 
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Kleding en laarzen
Wilt u ervoor zorgen dat kleding, tassen en schoenen, met name 

van de jongere leerlingen, voorzien zijn van een naam? Als uw 

kind laarzen draagt, geeft u dan wel sloffen mee voor in school.

Lesuitval
Vervanging van zieke leerkrachten is soms een probleem.   

Met name in de piekperiodes,  december/januari of aan het  

eind van het schooljaar is het moeilijk om invallers te vinden.  

In geval van ziekte van de vaste leerkracht wordt geprobeerd 

een invaller van de invallijst van het PCBO in te zetten. Ook 

kunnen onze eigen leerkrachten af en toe bijspringen. Lukt  

dat niet dan vangen we de kinderen in andere groepen op.

Soms kan het gebeuren dat een groep niet op school kan 

worden opgevangen of dat dit niet handig is. In een enkel geval, 

afhankelijk van het aantal uren dat een groep moet maken op 

jaarbasis, kan er besloten worden de groep een ochtend, middag 

of maximaal 1 dag vrij te geven. Deze maatregel hanteren we 

alleen als de ouders van te voren op de hoogte kunnen worden 

gebracht. U wordt dan via een bericht op Digiduif, via posters 

etc. geïnformeerd. Mocht u op die dag uw kind niet zelf kunnen 

opvangen, dan wordt altijd opvang in een andere groep geregeld. 

Kinderen worden dus nooit onaangekondigd naar huis gestuurd. 

Het is wel zo dat de ouders zelf verantwoordelijk zijn voor het 

ontvangen en lezen van de informatie. 

Lesuren
De kinderen in de groepen 1 t/m 8 moeten in totaal minimaal 

7520 lesuren naar school. Op onze school maken we een ver-

deling per bouw wat urentotaal betreft. De kleuters gaan 840 

uur naar school en de kinderen in de groepen 3 en 4 920 uur en 

5 t/m 8 1000 uur. Uren die kinderen te veel naar school gaan, 

worden gecompenseerd met vrije dagen of dagdelen. Het team 

besteedt deze margedagen of middagen aan het volgen van een 

teamstudie of het werken aan taken. U treft deze vrije studie/

margedagen aan op het jaaroverzicht. 

Luizenteam
Af en toe steekt het hoofdluisprobleem de kop op. Dat 

probleem is alleen oplosbaar als alle ouders meewerken aan  

een goede bestrijding. Regelmatige controle op school en  

thuis is belangrijk. Daarom werken we ook dit jaar weer met  

een ‘luizenteam’. 

Een aantal ouders  is door de GGD geïnstrueerd om alle 

leerlingen op hoofdluis te controleren. Dat gebeurt op de 

woensdag in de week na de zomer-, aster-, kerst-, krokus- en 

tulpvakantie. De luizentassen worden in een afgesloten bak 

op school bewaard. Mocht in een groep hoofdluis worden 

geconstateerd, dan krijgen alle betrokken ouders informatie 

vanuit school en informatie van de GGD hoe de hoofdluis te 

bestrijden en verdere besmetting te voorkomen. Het komt 

helaas soms voor dat het ouders/verzorgers het oordeel van 

het luizenteam in twijfel trekken. Ouders/verzorgers geven dan 

aan dat het niet om hoofdluis gaat, maar om huidschilfers, berg, 

klitten, roos, etc. Het luizenteam is opgeleid om hoofdluis op te 

sporen. De school neemt altijd het oordeel van het luizenteam 

voor waar aan. Wij willen u als ouder/verzorgen dringend 

adviseren dit ook te doen. Mocht u toch twijfelen, dan is het 

aan u om het andere probleem (schilfers, klitten, roos, etc.) 

adequaat te behandelen vóórdat de controle van het luizenteam 

plaatsvindt, ook dient u eventuele problemen met de hoofdhuid 

voorafgaand aan de controle aan de leerkracht door te geven. 

Dit dient u voor iedere controle door te geven, dus één keer aan 

het begin van het schooljaar melden, is niet voldoende. Dit om 

een onnodige discussie tussen luizenteam en ouder/verzorger 

te voorkomen. 

Schoolbenodigdheden
Iedere leerling is verplicht voor € 2,- een luizentas aan te 

schaffen. Slechts enkele benodigdheden komen voor rekening 

van de ouders. De kinderen krijgen in groep 4 een vulpen van 

school. Bij vernieling of verlies van de vulpen kunt u op school 

een nieuwe kopen. Deze vulpen kost € 2,50.  Het geld kunt u 

meegeven aan uw kind. De leerkracht regelt een nieuwe vulpen. 

Vanaf groep 3 hebben de kinderen een 23-rings multomap nodig.
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Schoolfotograaf
Jaarlijks maakt de schoolfotograaf groepsfoto’s en portretseries 

van de kinderen. U bent uiteraard niet verplicht om ze af te 

nemen. Als u de foto’s niet wilt houden, dient u die weer aan de 

fotograaf terug te sturen. Als u de foto’s wel wilt houden, dient 

u zelf de fotograaf te betalen door middel van het overmaken 

van het bedrag. De datum waarop de foto’s gemaakt worden, 

treft u (onder voorbehoud) op het jaaroverzicht aan.

Schoolschoonmaak
Het budget voor het schoonmaken van de scholen is beperkt. 

Ichthus wordt door een professioneel schoonmaakbedrijf 

(Dolmans) schoongemaakt. De schoonmaak contracten worden

door het PCBO centraal afgesloten voor alle scholen. Gelukkig 

zijn er ouders die vrijwillig meehelpen om af en toe het meu-

bilair en de materialen een grondige schoonmaakbeurt te 

geven. We nodigen de ouders dan ook jaarlijks een aantal keren 

uit om onder schooltijd een groepslokaal schoon te maken. De 

schoonmaakweken vindt u op het jaaroverzicht voor ouders. 

Stagiaires
Onze school vindt het belangrijk om mensen de gelegenheid 

te geven om stage te lopen voor hun opleiding. Daarom zijn 

wij met ingang van schooljaar 2012 – 2013 opleidingsschool 

voor Hogeschool Windesheim uit Zwolle en ROC’s uit de regio. 

Wij ontvangen veel PABO studenten op onze school. Al onze 

leerkrachten zijn inmiddels geschoold als opleidingscoach. 

Spaargeld
Het aankomend schooljaar sparen wij voor een goed doel. 

Iedere dinsdag kunnen kinderen wat kleingeld meenemen  

voor een nog nader in te vullen goed doel. Een aantal keren  

per jaar ondersteunen wij ook andere goede doelen. We  

doen mee aan de actie Schoenendoos en de actie  

Zwemmen voor water. 

Kom je 
verwonderen 
op Ichthus.

41
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Sponsoring
Onder sponsoring verstaan we het verstrekken van giften (geld 

en/of goederen) door de ene partij, de sponsor, met als doel 

het leveren van een tegenprestatie door de andere partij, de 

school. Doelen: naamsbekendheid en omzetstijging voor de 

sponsor en extra inkomsten voor de school. In bepaalde gevallen 

is sponsoring toegestaan, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van 

advertenties in de schoolkrant. Voor de overige zaken is de 

notitie sponsorbeleid van het PCBO van toepassing. Deze notitie 

is in overeenstemming met het convenant sponsoring zoals 

afgesloten door de staatssecretaris met vijftien organisaties in 

het primair en voortgezet onderwijs. De notitie houdt in dat

de school slechts over kan gaan tot sponsoring, na toestemming 

van het bestuur PCBO. Wanneer sponsoring onder bepaalde 

voorwaarde toegestaan wordt, zal er een schriftelijke overeen-

komst gesloten worden door het bevoegd gezag (het bestuur) 

en de sponsor. 

Verzekering
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 

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. 

Kids College Apeldoorn
Kids College Apeldoorn (KCA) is de weekendschool voor 

nieuwsgierige, gemotiveerde kinderen van 10 tot 14 jaar. 

Bij KCA kunnen zij op zondagmiddag kennismaken met de 

boeiende wereld van professionals op het gebied van o.a. 

techniek, cultuur, wetenschap en ondernemen. Een wereld,  

waar ze als gevolg van hun thuissituatie niet gauw mee in 

aanraking komen. De kinderen maken kennis met interessante 

mensen uit het bedrijfsleven en gaan met hen aan het werk. 

Zo leren de kinderen hun talenten ontdekken, krijgen zij een 

bredere kijk op hun mogelijkheden en ontwikkelen meer 

zelfvertrouwen. Dit alles met als doel hen te ondersteunen  

en motiveren in hun keuze voor een vervolgopleiding. 

Voor meer informatie: www.kidscollegeapeldoorn.nl  

Aanmelden kan via de school of de website.

Schoolreis en uitstapjes
Groep 8 gaat ieder jaar op eindkamp (De Zuiderzon Eerbeek). 

Groep 7 bezoekt het prehistorisch kamp Haps in Berg en Bos. 

Groep 1 t/m 6 gaat op schoolreis of op kunst en cultuur uitje 

(een uitstapje in de omgeving van Apeldoorn). Aan al deze 

activiteiten zijn kosten verbonden. U kunt deze kosten bij een 

laag inkomen vergoed krijgen door stichting Leergeld. 
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SCHOOLTIJDEN
Groep 1 en 2   
Jaartotaal: 840,00  
maandag 08.30 – 14.30 

dinsdag 08.30 – 14.30 

woensdag 08.30 - 12.15 

donderdag 08.30 - 12.00 

vrijdag 08.30 - 12.00 

Groep 3 en 4   
Jaartotaal: 920,00  
maandag 08.30 – 14.30 

dinsdag 08.30 – 14.30 

woensdag 08.30 - 12.15 

donderdag 08.30 - 14.30 

vrijdag 08.30 - 12.00 

Groep 5 - 8   
Jaartotaal: 1000,00  
maandag 08.30 – 14.30 

dinsdag 08.30 – 14.30 

woensdag 08.30 - 12.15 

donderdag 08.30 - 14.30 

vrijdag 08.30 - 14.30 

Het totaal aantal uren voor de groepen 1 t/m 8 is 7520.

Stichting Leergeld
De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen dat 

ook de kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder 

hebben, kunnen meegaan met schoolreisjes en schoolkampen. 

Om mee te kunnen doen met buitenschoolse activiteiten (sport, 

dans, creatieve vorming,…) worden deze door de Stichting 

Leergeld geheel of gedeeltelijk bekostigd.

De Stichting Leergeld helpt gezinnen als het inkomen van de 

ouder(s) onder de 120% van het bijstandsniveau ligt en als het 

gaat om kinderen van 4 tot 18 jaar. U kunt een afspraak maken 

via telefoon (06-12675159 elke dinsdag en donderdag tussen 

12.00 en 15.00 uur m.u.v. schoolvakanties) of via e-mail (info@

leergeldapeldoornvoorst.nl).

Daarnaast is er elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur een 

spreekuur in het museum van Coda aan de Vosselmanstraat 299 

op de derde verdieping. U kunt zich melden aan de balie.

Voor meer informatie: www.leergeldapeldoornvoorst.nl.
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Start schooljaar maandag 21 augustus 2017 

Astervakantie zaterdag 14 oktober tot en met 

 zondag 22 oktober 2017

Kerstvakantie zaterdag 23 december tot en met 

 zondag 7 januari 2018

Krokusvakantie  zaterdag 24 februari tot en met 

zaterdag 4 maart 2018

Paasweekend  vrijdag 30 maart tot en met  

maandag 2 april 2018

Tulpvakantie vrijdag 27 april tot en met  

 zaterdag 13 mei 2018

Hemelvaart  donderdag 10 mei en 

vrijdag 11 mei 2018

Pinksterweekend maandag 21 mei 2018

Zomervakantie zaterdag 14 juli tot en met 

 zondag 26 augustus 2018

Vakanties 
    en vrije dagen
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VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG
PC Daltonschool 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. 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, 

tikspellen te doen en waarbij de kinderen elkaar nooit in de weg 

lopen. De locaties hebben daarnaast ook nog een moestuin, 

speeltuin en zandbak.

Buitenschoolse opvang moet volgens Bixo voelen als een 

tweede (t)huis voor kinderen en onze medewerkers zullen 

er alles aan doen om uw kinderen dat thuisgevoel te geven. 

Bij Bixo staan goed opgeleide (veelal HBO niveau) ervaren 

pedagogisch medewerkers op de groep. Hun aandacht gaat 

volledig naar de kinderen en de activiteiten. En niet naar het 

bijwerken van administratie of bijkletsen met collega’s.

Iedere middag staan er georganiseerde activiteiten op het 

programma. Zo zijn er medewerkers die van bakken/koken 

houden en regelmatig met de kinderen in de keuken te vinden 

zijn. Daarnaast zijn er medewerkers die niets liever doen 

dan buiten met de kinderen sporten of het leuk vinden om 

de kinderen te leren handwerken. Hun enthousiasme werkt 

aanstekelijk waardoor kinderen vaak meedoen.

We vinden het leuk als de kinderen met de activiteiten 

meedoen, maar niets is verplicht! Want het kan het namelijk 

ook fijn zijn om uit school onderuit te zakken met een 

boekje op de bank of het huiswerk voor morgen alvast te 

maken. Daar biedt Bixo ook zeker de mogelijkheid voor.

Kinderen vanaf 10 jaar hebben bij Bixo ook genoeg te doen.  

We willen de kinderen graag betrekken bij de gang van zaken  

en de activiteiten die we organiseren. Dit doen we o.a. door  

(bij interesse van de kinderen) een kinderraad samen te stellen.

Bixo werkt met een unieke formule wat betreft de vestigings-

manager. Ze beschikken over veel beslissingsbevoegdheid en zijn 

goed bereikbaar. U hoeft niets via het hoofdkantoor te regelen. 

Maximale flexibiliteit voor u dus. Omdat de vestigingsmanager op 

de groep met de kinderen werkt, is ze goed op de hoogte van de 

wensen van de kinderen en hun ouders.

Bixo is een platte organisatie met directe lijnen. Bij hen zult 

u geen ‘spreekuren’ en formulieren aantreffen. Bij Bixo is 

commu nicatie zeer belangrijk. De communicatie naar ouders 

is snel, direct en transparant. Zij leveren een stukje individueel 

maatwerk en een persoonlijke service. Hierdoor zijn misstanden 

praktisch onmogelijk.

Door de persoonlijke aanpak is flexibiliteit een rode draad  

door onze organisatie. Hieronder een aantal voorbeelden:

• Bixo is alle (doordeweekse) dagen open tot 18.30. Mocht u 

opvang nodig hebben buiten de bestaande uren, dan is dit 

bespreekbaar.

• Ook op de studiedagen van school is Bixo, over het algemeen, 

altijd open. Bixo biedt flexibele opvang aan voor ouders met 

onregelmatige werktijden. Dit betekent dat u, afhankelijk van 

uw rooster, dagen mag wisselen per roosterperiode.

• Bixo is alle vakantiedagen van het jaar open, ook bij één 

aanmelding. U kunt uw kinderen laten komen wanneer u dat 

wilt, ook als dat op een andere dag is dan wanneer uw kind 

normaal naar Bixo komt.

Wilt u meer informatie?
Kijk dan op Bixo.nl.
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NA DE BASISSCHOOL
In groep 8 worden de kinderen voorbereid op het feit, dat  

zij onze school gaan verlaten en op een school voor voortgezet 

onderwijs (VO) zullen komen. Er is keuze uit vele scholen. Wij 

proberen hen daarbij te helpen. Gedurende het schooljaar 

worden de volgende stappen ondernomen: 

• Een oriëntatie om enig inzicht te geven welke opleiding 

nodig is voor welk beroep. 

• Een oriëntatie op de structuur van het voortgezet onderwijs. 

• Een oriëntatie van ouders en kinderen via de open dagen,  

om hen nader kennis te laten maken met de scholen. 

• Een oriëntatie op aspecten die van belang zijn bij de 

schoolkeuze, zoals: mogelijkheden, interesses, motivatie en 

doorzettings- vermogen, toelatingsbeleid van het voortgezet 

onderwijs en het maken van de Eindtoets. 

Eind groep 7 krijgen ouders de uitslag van de Entree toets.  

De ouders worden geadviseerd door de groeps- leerkracht van 

groep 8. De ouders nemen de uiteindelijke beslissing bij welke 

school zij hun kind gaan aanmelden. Ook nemen sommige 

scholen voor VO nog een aparte instaptoets af. Hier krijgt u  

dan bericht over van de betreffende scholen. 

In november vindt een voorlopig adviesgesprek plaats. 

Op basis van dit voorlopig advies kunnen de kinderen zich  

gaan oriënteren op scholen die binnen hun advies vallen. In 

januari is het definitieve advies. Op basis van dit advies kan er 

aangemeld worden op een school voor Voortgezet Onderwijs. 

Ouders en kinderen worden gewezen op de open dagen van  

de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. 

De overdracht van gegevens naar het VO 
Ouders hebben de verantwoordelijkheid voor het zoeken 

van een school voor voortgezet onderwijs, die past bij de 

mogelijkheden en wensen van hun kind. De basisschool heeft 

hierin een adviserende rol. Bij de overstap naar het VO is het 

advies van de leerkracht leidend. 

Bij dit advies wordt gekeken naar de verschillende 

vaardigheden. De leerkracht wordt hierin gesteund door 

gegevens als observaties en toetsen. In de loop der jaren 

is veel informatie over het kind verzameld in het dossier. 

Wij kunnen hierdoor uitgebreide informatie geven over 

de persoonlijke aspecten van het kind, zoals bijvoorbeeld 

doorzettingsvermogen, concentratie en werkhouding. 

Om voor plaatsing in het praktijk onderwijs of 

leerwegondersteunend onderwijs (dit zijn scholen of delen 

van scholen voor voortgezet onderwijs met een speciaal 

programma en kleine groepen) in aanmerking te komen,  

moet een speciale toets worden afgenomen, het capaciteiten-

onderzoek. Om de overgang van basisonderwijs naar voortgezet 

onderwijs zo vloeiend mogelijk te laten verlopen, vindt er van 

tevoren overleg (mondeling en/of schriftelijk) plaats met de 

ontvangende scholen. 

Onze leerlingen van groep 8 zijn van 2007 tot 2017 

uitgestroomd naar onder andere de volgende scholen voor 

Voortgezet Onderwijs: 

• Koninklijke Scholen Gemeenschap Dalton 

• Gymnasium Apeldoorn

• Veluws College Mheenpark

• Veluws College Walterbosch

• Veluws College Cortenbosch

• Christelijk Lyceum

• De Heemgaard

• AOC Oost Twello

• Sprengeloo

• Edison College 
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Uitstroomgegevens 

In % 2016/
2017

2015/
2016

2014/
2015

2013/
2014

2012/
2013

VWO 7 13 14 15 8

HAVO/
VWO 7 0 9 15 20

HAVO 29 37 0 9 8

HAVO/
VMBO 25 0 28 6 25

VMBO TL 14 17 9 22 0

VMBO BL/
KL/GL 18 33 40 30 36

LWOO 0 0 0 3 3

Totaal
aantal
lln. 28 24 22 33 36

Voor meer informatie over de eindresultaten van onze  

leerlingen verwijzen wij u naar onze schoolpagina op de  

website www.scholenopdekaart.nl
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TEAM, OR EN MR LEDEN
De teamleden zijn telefonisch bereikbaar op school op de dag 

dat zij werkzaam zijn. Hieronder een overzicht welke collega in 

welke groep werkt.

Groep/functie Naam Werkdagen

1/2 Corrie Dekker

Wilma Bussink

Ma, di, wo

Do- en vrij ochtend

3 Lianne Barneveld Ma, di, wo, do, vrij ochtend

4 Marijke Pas Ma, di, wo, do, vrij ochtend

5 William Booy Ma, di, wo, do, vrij

6 Marja van Essen

Erika van Dongen

Ma, di, wo

Do, vrij

7 Marja Daggert

Mieke Conradus

Ma, di, wo, do 

Vrij

8 Mieke Conradus

Mieneke van der Lubbe

Ma, di

Wo, do, vrij

Directeur Elke Melody 

Interne begeleiding Marjolein Zwikker Do

Lichte ondersteuning

/Remedial teacher

Marjolein Zwikker

Antoinet Stoel

Di

Ma

NT2 onderwijs Antoinet Stoel Di

Bovenbouw 

coördinator 

Marja Daggert

Onderbouw 

coördinator i.o.

Lianne Barneveld

Kanjes/anti pest 

coördinator

Mieke Conradus

Plusgroep Mieneke van der Lubbe Di

Rekencoördinator i.o. Marijke Pas

Taalcoördinator Marja van Essen
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Medezeggenschapsraad
E-mail: mrichthus@pcboapeldoorn.nl

Samenstelling MR   

Mevrouw Dijkgraaf lid oudergeleding/voorzitter 

Mevrouw Westerveld lid oudergeleding/secretaris 

Mevrouw de Boer lid oudergeleding/GMR lid 

Mevrouw Daggert lid personeelsgeleding 

Mevrouw van der Lubbe lid personeelsgeleding 

Mevrouw Stoel  lid personeelsgeleding/GMR lid

Oudercommissie
E-mail: orichthus@pcboapeldoorn.nl

De oudercommissie bestaat uit: 

Mevrouw Veldhoen voorzitter 

De heer van Hartskamp penningmeester 

Mevrouw Nuesink lid/verkeersouder 

Mevrouw van der Glind lid  

De heer Veldhoen lid  
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GGD, SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) is er voor alle vragen 

over opgroeien en opvoeden. U kunt er terecht voor advies, 

begeleiding en hulp, vanaf het begin van de zwangerschap

tot aan het moment dat een kind volwassen is. Binnen het CJG 

vindt u alle deskundigheid van verschillende professionals op één 

plek. Hierbij kunt u denken aan de orthopedagoog, de (school-) 

maatschappelijk werker, de jeugdarts en jeugdverpleegkundige 

en de jeugdhulpverlener. Wanneer er vragen zijn waarvoor 

de deskundigheid van een breed multidisciplinair team ge-

vraagd wordt kunt u als ouder, samen met school, het CJG-

ZAT benaderen. Het ZAT (Zorg Advies Team) is een team 

dat informatie en advies kan geven en zo nodig vragen op 

verschillende gebieden af kan stemmen. 

Onderzoeken voor kinderen op de basisschool 
Om de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw kind goed te 

kunnen volgen, wordt uw kind onderzocht op de leeftijd van 5 

en 6 jaar en in groep 7. Dit gebeurt door de jeugdarts, assistente 

jeugdgezondheidszorg, jeugdverpleegkundige en logopedist. 

Zij maken onderdeel uit van het CJG. U kunt op diverse plaatsen 

binnenlopen in het CJG, bellen of contact opnemen via de 

website. 

Website van het CJG: www.cjgapeldoorn.nl 

Telefoon nummer 055 – 3578875 

De medewerkers van het CJG hebben bovendien regelmatig 

contact met school. Wilt u weten welke medewerkers vanuit  

het CJG op uw school komen, vraag dit dan aan de leerkracht 

van uw kind of aan de intern begeleider van school. 
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KLACHTENPROCEDURE
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. We 

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 onze PCBO gemeenschap 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.

Contactpersoon voor onze school is Brigitte van Ittersum.

De vertrouwenspersonen voor de Stichting PCBO zijn:
De heer R.W. Dijkstra

Tutein Noltheniuslaan 5, 7316 BD  Apeldoorn

Tel. 055 – 5214720

De heer Dr. P. Slump

Aubadestraat 14, 7323 LB Apeldoorn

Tel. 055 – 3667565

PCBO heeft zich aangesloten bij de Landelijke 
Klachtencommissie. Het adres daarvan luidt:
Landelijke Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs.

Postbus 82324

2508 EH  Den Haag

Inspectie van het Onderwijs 
www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs (wet- en regelgeving): 1400 (Informatie 

Rijksoverheid, bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 

20.00 uur) Vragen over taken of werkwijze onderwijsinspectie 

of kwaliteit van het onderwijs: 088-6696060 (Loket 

Onderwijsinspectie, bereikbaar op werkdagen tussen 09.00  

en 17.00 uur)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel 

misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt 

vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief) 

(bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur)

Schorsing en verwijdering
Bij ernstig wangedrag en/of ernstige verstoring van de rust en 

veiligheid op school kan de directeur van de school een leerling 

schorsen. Dit kan pas na overleg met de leerling, de ouders en 

de groepsleerkracht en geldt voor een beperkte periode. Een 

besluit tot schorsing wordt door de directeur van de school, 

namens het bevoegd gezag i.c. de Raad van Bestuur van de 

Stichting PCBO schriftelijk medegedeeld. Verwijdering van een 

leerling, op basis van niet te tolereren gedrag van de leerling 

of diens ouders/verzorgers, kan slechts plaatsvinden nadat het 

bevoegd gezag de betrokken groepsleerkracht heeft gehoord. 

Verwijdering kan niet binnen 8 weken en het bevoegd gezag 

moet kunnen aantonen dat gedurende 8 weken zonder succes 

is gezocht naar een andere school. De volledige regeling voor 

schorsing en verwijdering is op aanvraag op school verkrijgbaar. 

Ook (herhaaldelijk) ernstig wangedrag van één van de ouders 

kan uiteindelijk een reden zijn om tot verwijdering van de 

leerling over te gaan.
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Protestants Christelijke Basisschool Ichthus
Kalmoesstraat 261

7322 NS Apeldoorn

Tel: 055 366 60 57

www.ichthus.pcboapeldoorn.nl

Ichthus is onderdeel van:
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