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Missie De Ichthus: 
 
Samen, in synergie met elkaar, groeien in een wereld vol talenten 
 

 

 
Visie 

De	uitgangspunten	van	onze	visie	zijn	vertaald	naar	de	volgende	vijf	kenmerken 

• ieder	mens	is	een	parel	in	Gods	hand;		
• leven	doen	wij	met	elkaar;		
• verantwoordelijkheid	dragen	wij	samen;		
• leren	doen	wij	in	een	veilig	schoolklimaat;		
• onderwijs	houden	wij	in	beweging	naar	erkenning	van	het	unieke	talent	

van	elk	kind.		

 
Succes bepalende factor  (SBF) 
 

1. Goed onderwijs: Krachtig en geïntegreerd WO onderwijs middels IPC 
2. Ontwikkelend vakmanschap: middels The Leader in Me. 
3. Samen- werken: Interne organisatie op orde (bedrijfsvoering) 
4. Innovatie en ICT: Heldere visie op ICT. 

 

PLAN 
LEIDERSCHAP 

• Leiderschap met focus op 
maximale opbrengsten en 
transparante sturing door 
middel van klassenbezoeken en 
collegiale consultaties. 

• Monitoren van doorgaande 
leerlijnen 

• Leidinggeven aan 
curriculumontwikkeling  

• Strategie-ontwikkeling 
profilering 

• Stimuleren van ontwikkeling 
van medewerkers  

• Leidinggeven aan 
visieontwikkeling, gestuurd 
door ontwikkelteam 

 

DO 
MANAGAMENT VAN DE MEDEWERKER 
 

1a. Ontwikkelteam van IPC zet plan uit richting overige medewerkers 
1b. Ruimte op vergaderingen en studiedagen voor IPC 

2a. Begeleiding vanuit CPS voor het Lighthouseteam 
2b. Het Lighthouseteam verzorgt onder begeleiding van CPS een studiedag m.b.t. 
TLIM. 
2c. Borging van de gemaakte afspraken door het Lighthouseteam 

3a. Inzetten van een training voor het MT. 
3b. Structureel plannen van overleg momenten 

4a. ICT werkgroep zet aan tot visieontwikkeling 
4b. Specialisten op het gebied van ICT worden gekoppeld aan leerkrachten die hier 
meer ondersteuning behoeven 

DO 
       MANAGEMENT VAN PROCESSEN 
 

1a. Groepsbezoeken en consultaties 
faciliteren  
1b. Borgen van de gemaakte afspraken. 
2b. Implementeren van kwaliteitskaarten, dus 
ook voor IPC. 

2a. Lighthouse borgt afspraken die gemaakt 
zijn in het team. 
2b. Het team spreekt de taal en spreekt aan 
indien dit lijkt weg te zakken. 
2c. Helder cyclisch beleid op de instrumentale 
kant.  

3a. Heldere tijdsplanning die nageleefd wordt. 
3b. Gebruik van de teamkamer om processen 
te monitoren. Visueel maken van processen in 
de school. 

4a. Monitoren van gespreksverslagen van het 
ontwikkelteam. 
4b. Tussentijdse feedback richting het MT. MT 
bespreek ICT eens per twee  vergaderingen. 
 
 
VIEREN: 
De school viert expliciet successen en brengt 
dit actief naar buiten... 

- Via Parro 
- Via kranten en andere lokale media 
- Middels vieringen met de kinderen 

over onderwijsinhoudelijke 
onderwerpen, maar ook in het vieren 
van feesten met elkaar. 

 
 
De Ichthus laat zien een (trots) onderdeel van 
Vivente te zijn.  

CHECK 
MEDEWERKERS 
 
1a. Het team van De Ichthus consulteert uit eigen 
beweging bij elkaar waar nodig.  
1b. Het team stuurt bij elkaar op een kritische 
houding en bevraagt elkaar om lessen te verscherpen. 
2b. Het team zet talenten en interesses van elkaar in. 

2a. Het team gebruikt structureel de taal van TLIM 
2b. Het team spreekt elkaar aan op gedrag. 
2c. Het team viert expliciet successen.  

3a. Het team weet waar documenten te vinden zijn. 
3b. Het team is in staat te werken vanuit heldere 
structuren. 

4a. Het team gebruikt dezelfde middelen met 
dezelfde doeleinden.  
4b. Leerkrachten zijn vaardig met ICT of worden dit 
door POP/scholing/hulp van andere collega’s 
 

CHECK 
BESTUUR EN FINANCIERS 
De Ichthus streeft naar maximale 
onderwijsopbrengsten passend bij alle leerlingen 
a. Opbrengsten: tussentoetsen en eindtoetsen conform 
leerlingpopulatie  
b. De rekenopbrengsten zijn conform verwachting populatie; 
dalende trend middenbouw gestopt 
c. Borgen beleid begaafde leerlingen (eureka) 
De Ichthus werkt met doorgaande leerlijnen en 
een beredeneerd aanbod en geeft vorm aan de 
vernieuwing van de basisvakken en het 
curriculum. 
a. De Ichthus blijft IPC school 
b. DE Ichthus verdiept in IPC en laat dit middels 
kwaliteitskaarten terugkomen in de kanssenmappen.  
c.1. Thema’s voor IPC komen tweejaarlijks terug in de school 
c.2. Thema’s zijn zichbaar in de school terug te vinden. 
De Ichthus hanteert een duidelijke interne 
systematiek om effectief te vergaderen, te borgen 
en te besluiten. 
A. Het bestuur heeft inzicht in de besluitvorming 
b. De Ichthus heeft een werkend systeem om processen te 
monitoren. 
De school omarmt TLIM en laat dit expliciet 
terugkomen in gedrag, de lokalen en lessen. 
a. Er zijn zichtbare symbolen in de school aanwezig. 
b. de taal van TLIM maakt deel uit van de gesprekken met 
leerkrachten. 
c. Nieuwe leerkrachten scholen zich op het gebied van TLIM.  
Di Ichthus blijft een IPC en TLIM school 
a. De It 
b. Het Mozaïek blijft kanjergecertificeerd 
Leerlingen en team zijn in staat om met 
hedendaagse technologie te werken in het 
onderwijs 
a. Er is een leerlijn digitale geletterdheid en programmeren en 
deze is geïmplementeerd. 
b. Er zijn bewuste keuzes gemaakt over hoe ICT plaats krijgt 
binnen ons onderwijs. Deze keuzes en de daaronder liggende 
visie zijn terug te vinden binnen de documentatie van de school. 
 
 

PLAN  
STRATEGIE EN BELEID 
1a. Bestaande kaders herzien en verder uitdiepen 
1b. Vertaling IPC voor kleuters. Combinatie zoeken met Onderbouwd. 

2a. Begeleiding vanuit CPS voor het Lighthouseteam 
2b. Het Lighthouseteam verzorgt onder begeleiding van CPS een studiedag m.b.t. 
TLIM. 
2c. Borging van de gemaakte afspraken door het Lighthouseteam 

3a. Inzetten van een training voor het MT. 
3b. Structureel plannen van overleg momenten + communicatieplan opstellen 
4a. Opzetten van een leerlijn voor digitale geletterdheid. 
4b. Evalueren van het gebruik van Snappet en mogelijkheden bespreken voor het 
gebruik van andere devices.  

CHECK 
KLANTEN EN PARTNERS 
 

- Jaarlijks zet de school een 
tevredenheidsonderzoek uit onder de ouders. 

- Leerkrachten betrekken ouders bij de 
ontwikkeling van hun kind. 

- Ouderbetrokkenheid wordt verder uitgediept. 
- Er wordt schriftelijk verslag gedaan over de 

ontwikkeling van kinderen in Parnassys 
(gesprekken met ouder) en Leeruniek 
(ontwikkeling van de kinderen. 

DO 
MANAGEMENT VAN MIDDELEN 
1a. Huidige uitgewerkte thema’s van IPC 
1b. Onderbouwd. Mogelijk aangevuld met andere aansluitende middelen 

2a. Tijd vanuit Cor van CPS 
2b. Tijd op studiedagen. 

3a. Device voor leerkrachten. 
3b. Heldere indelingen op Sharepoint. 
3c. Kwaliteitshandboek op Sharepoint. 

4a. Aanschaf nieuwe devices 
4b. Evalueren van het gebruik van Snappet en mogelijkheden bespreken voor het 
gebruik van andere devices. 

CHECK 
MAATSCHAPPIJ 
 

- De Ichthus vergroot haar zichtbaarheid in de 
wijk door het vieren van successen en het naar 
buiten brengen van het bestaande 
onderwijsconcept. 

- De school oriënteert zich op verschillende 
samenwerkingspartners. (bijvoorbeeld KDV) 

- De school vormt een mening over het worden 
van IKC. 

 

 



ACT 10. Verbeteren en vernieuwen      ← 


