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Geachte ouders/verzorgers, 

 
 

 
 
Deze informatiegids bevat voor u als ouders/verzorgers en voor onze leerlingen informatie over het 

Ichthus College, met name over de locatie waar uw kind naar school gaat. 

 

Om het contact tussen school en thuis gemakkelijk te maken hebben we voor u de gegevens van alle 

medewerkers van deze locatie op een rijtje gezet. 

Kortom een praktisch boekje dat u waarschijnlijk in de loop van het schooljaar nog wel eens nodig kunt 

hebben, dus goed om te bewaren!. 

 

In de schoolgids, die jaarlijks wordt uitgereikt, is het Ichthus College als geheel beschreven. Hierin 

laten we zien op welke wijze we onze visie op onderwijs vertalen naar de praktijk van alle dag.  

 

Gedurende het schooljaar verschijnen vanaf alle locaties nieuwsbrieven en specifieke informatie voor 

ouders/verzorgers. Deze informatie ontvangt u per mail.  

Daarnaast kunt u inloggen in Magister om roosters, cijfers en aanwezigheid van uw kind te volgen. Ook 

kunt u onze website bezoeken voor de algemene en actuele informatie voor leerlingen en ouders. 

 

Met al deze informatie hopen we het contact tussen ouders en school te versterken zodat we 

gezamenlijk kunnen bouwen aan de toekomst van uw kinderen. 

 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht.  

De nodige informatie om contact te leggen, heeft u in de hand! 

 

 

Namens het VHBO-team van het Ichthus College Kampen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. G. van der Wolf   Dhr. R. Meijering 

Teamleider IC 1   Teamleider IC 5 

Ichthus College Kampen  Ichthus College Kampen 

 

Mw. G. ten Brinke   Dhr. G.L. Mulder 

Teamleider IC1   Teamleider IC1 

Ichthus College Kampen  Ichthus College Kampen 
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Organisatie VHBO en Academische Route Kampen 
De rector is belast met de algemene leiding van het Ichthus College.  

Voor alle leerlinggebonden zaken richt u zich in de eerste plaats tot de betreffende mentor die op het 

vlak van leerlingenzorg eventueel ondersteund wordt door de betreffende Interne Begeleider (IB’er). 

Voor vakinhoudelijke vragen kunt u rechtstreeks contact zoeken met desbetreffende vakdocent. 

 

 
Rector:                  Mw. G.W. Kamphorst  gkamphorst@ichthuskampen.nl 
 

      

Teamleiders:  
TL/HAVO klassen 1/2/H3 Dhr. G. van der Wolf  gvanderwolf@ichthuskampen.nl 

 
Plv VMBO TL 3/4 & HAVO 4/5 Mw. G. ten Brinke  gtenbrinke@ichthuskampen.nl 

 

Academische route  Dhr. R Meijering  rmeijering@ichthuskampen.nl 

   

Organisatie & Facilitair Dhr. G.L. Mulder   lomulder@ichthuskampen.nl  

 

 

 
IB’ers (intern begeleiders): 

 
Klas 1 TL en Havo   Mw. R. van de Kamp  rvandekamp@ichthuskampen.nl  

 

Klas 1G, 2H, 2J ,3J  Mw J. van der Beek  jvanderbeek@ichthuskampen.nl 

 

Klas 1H, 2K , 3K  Mw. M. van Putten          marvanputten@ichthuskampen.nl 

      

Klas 2 TL en Havo           Mw. C. Plender   cplender@ichthuskampen.nl 

   

Klas 3 Havo           Dhr. G. Venema  gvenema@ichthuskampen.nl 

 

Klas 3 Vmbo-TL  Mw. W. van de Weg  wvandeweg@ichthuskampen.nl 

 

Klas 4 Vmbo-TL  Dhr. G. Drewel  gdrewel@ichthuskampen.nl 

 

Klas 4 Havo  Mw. J. Zwier  jzwier@ichthuskampen.nl  

 

Klas 5 Havo  Mw. I. Griffioen  igriffioen@ichthuskampen.nl  

 

Klas 4, 5 en 5 Vwo  Mw. T. van Dalen  tvandalen@ichthuskampen.nl 

 

 

 

Zorgcoördinator: Mw. A.J. Rigterink  arigterink@ichthuskampen.nl  

 

 

 

Leerloopbaanbegeleiders (decanen):  
 
Vmbo-TL  Mevr. C. Verhulst  cverhulst@ichthuskampen.nl 

 

Havo  Dhr. H. Gruppen  hgruppen@ichthuskampen.nl 

 

Vwo  Dhr. N. Steen  nsteen@ichthuskampen.nl 
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Dyslexie-coach:  

 

Klas 1 en 2 Vmbo en 1 – 3 Vwo Mw. C. Renkema  crenkema@ichthuskampen.nl 

 

Klas 3 Havo  Mw. J van Enk  jvanenk@ichthuskampen.nl 

 

Klas 3, 4 Vmbo-TL & 4, 5 Havo  Mw. A.M. van der Belt  avandenbelt@ichthuskampen.nl     

 

Klas 4,5 en 6 Vwo  Mw. C. Huitema  chuitema@ichthuskampen.nl 

 

   

Verzuimcoördinator: Dhr. B.J. Fix  jfix@ichthuskampen.nl  

 
 

 
Conciërges:  Mw. G. Brem  gbrem@ichthuskampen.nl 

 

    Dhr. E. Bras  ebras@ichthuskampen.nl  

 

  Dhr. M. de Blok  mdeblok@ichthuskampen.nl 

 

Dhr. J. Fix  jfix@ichthuskampen.nl 

 

  Dhr. M. Kampen  mkampen@ichthuskampen.nl  

 

  Dhr. J. Kroeze  jkroeze@ichthuskampen.nl 

 

 

 

Schoolgegevens:        Ichthus College         

           Jan Ligthartstraat 1 en 5  

           8265CJ Kampen   

           Tel: (088) 8507450   

       Website:    www.ichthuskampen.nl 

       mail:          info@ichthuskampen.nl 

       elo:           www.ichthuscollege.info 

       magister:     www.ichthuscollege.info  
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Mentoren:  
Bijna alle docenten zijn tevens mentor. Iedere leerling krijgt aan het begin van het schooljaar een 

persoonlijke mentor toegewezen. Deze begeleidt de leerling bij het leerproces en onderhoudt de 

contacten met thuis. Mochten er van uw kant vragen over school zijn, dan kunt u contact opnemen met 

de mentor. Het beste kunt u dat doen via de e-mail. De mentor zal deze e-mail zo spoedig mogelijk 

beantwoorden of u wordt teruggebeld. In uitzonderingsgevallen kunt u de mentor ook ’s avonds thuis 

bereiken. In deze informatiegids vindt u ook de e-mailadressen van al het personeel.  
 

IB’ers (intern begeleiders): 
Na de mentor komt de IB’er (Intern Begeleider) als eerste in beeld. Dit geldt zowel voor leerlingen als 

voor u als ouder(s)/verzorger(s). Kortom: voor alle leerlinggebonden zaken kunt u bij de mentoren én 

IB’ers terecht. De teamleider zal u derhalve soms doorverwijzen naar de IB’er.  
 

Teamleider: 
De teamleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op de locatie. Hij regelt praktische zaken 

als vervanging bij ziekte van docenten. Hij/zij draagt zorg voor de afstemming van onderwijsuitvoering 

binnen de sector en de kwaliteit van leerlingbegeleiding.  
Eerste aanspreekpunt voor klas 1, 2 en havo 3  dhr. G. van der Wolf, voor klas 3 & 4 vmbo-tl en 4 & 

5 havo  mevr. M de Vries en dhr. G. Drewel, voor klas 1 – 6 Vwo  dhr. R Meijering.  
 

Bezoekregeling: 
Bij een bezoek aan de school vragen wij u zich te melden bij de receptie/conciërge.  

De receptionist(e)/conciërge brengt u dan graag op de plaats van bestemming. 
 
 

Lestijden en pauze: 
 

Klas 1, 2 , Havo en Vwo 3  TL 3 en 4 , Havo 4 en 5, Vwo 

4, 5 en 6 

 08.10 uur 1e bel  08.10 uur 1e bel 

Les 1 08.15-09.00 uur Les 1 08.15-09.00 uur 

Les 2 09.00-09.45 uur Les 2 09.00-09.45 uur 

Pauze 09.45-10.05 uur Les 3 09.45-10.30 uur 

Les 3 10.05-10.50 uur Pauze 10.30-10.50 uur 

Les 4 10.50-11.35 uur Les 4 10.50-11.35 uur 

Les 5 11.35-12.20 uur Les 5 11.35-12.20 uur 

Pauze 12.20-12.45 uur Les 6 12.20-13.05 uur 

Les 6 12.45-13.30 uur Pauze 13.05-13.30 uur 

Les 7 13.30-14.15 uur Les 7 13.30-14.15 uur 

Les 8 14.15-15.00 uur Les 8 14.15-15.00 uur 

Pauze 15.00-15.10 uur  Pauze 15.00-15.10 uur 

Les 9 15.10-15.55 uur  Les 9 15.10-15.55 uur 

Les 10 15.55-16.40 uur  Les 10 15.55-16.40 uur 
 Bij rapportenvergadering kunnen de lestijden worden aangepast 

De klassen 1 en 2 mogen tijdens de pauze niet van het schoolplein af! 

 
 

 
 

 
 

 



7 

 

Vakantierooster 2017-2018: 
Herfstvakantie 

vrijdag 20 oktober t/m vrijdag 27 oktober 2017 

 

Kerstvakantie 

maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018 

 

Voorjaarsvakantie 

Vrijdag 23 februari t/m vrijdag 2 maart 2018 

 

Goede vrijdag en Pasen 

vrijdag 30 maart en maandag 2 april 2018 

 

Meivakantie (incl. Koningsdag en bevrijdingsdag) 

maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei 2018 

 

Hemelvaartsdag 

donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei 2018 

 

Pinksteren 

Maandag 21 mei 2018 

 

Zomervakantie 

Maandag 23 juli t/m maandag 3 september 2018 

(maandag 3 september: Startdag personeel cursus 2018-2019) 

 

 

Roostervrije dagen 

In verband met de verkorting van de zomervakantie hebben de leerlingen gedurende het schooljaar 

recht op een aantal roostervrije dagen: 

 

• maandag 4 september 2017 

• donderdag 12 oktober 2017 (Studiedag personeel) 

• woensdag 22 november 2017 (Studiedag personeel) 

• maandag 5 februari 2018 (Studiedag personeel) 

• dinsdag 13 maart 2018 (Studiedag personeel) 

• dinsdag 17 juli en woensdag 18 juli 2018 (rapportenvergaderingen e.d.) 

 

 
 

Gedragscode: 
Wij willen een school zijn waar iedereen zich veilig voelt. Daar heb je een goede sfeer, afspraken en 

regels voor nodig. In het leerlingenstatuut staan de formele regels. Die regels zijn vaak ingewikkeld en 

het formele taalgebruik spreekt niemand aan. Daarom heeft de directie samen met leerlingen, ouders 

en personeel 6 waarden opgesteld. Deze gedragscode vormt de basis voor goede omgangsvormen 

binnen de school: 

 
 Neem elkaar serieus    Toon respect 

 Doe wat je belooft     Wees open en duidelijk 

 Houd je omgeving schoon    Kom op tijd 

 

In het mentorcontact wordt er aandacht aan besteed en wordt de gedragscode besproken. Dit gebeurt 

omdat de school het belangrijk vindt dat jongeren goed begeleid worden. Toch kan het voorkomen dat 

er iets niet goed gaat. Wij willen graag dat de ouders of verzorgers dan niet aarzelen en contact 
opnemen met de school.  
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Huisregels: 

“Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.” 

Respect 

Je blijft van elkaar en elkaars spullen af. 

Netheid 

Afval doe je in de afvalbak. Spullen die je niet meteen gebruikt, doe je in je kluisje.  Eten en drinken in 

de lokalen is niet toegestaan; een flesje water mag. Eten in het mediacentrum  is verboden.  
Samen houden we de school en de pleinen schoon. 

Veiligheid 

In school wordt er niet gerend, gestoeid, geschreeuwd enz. in verband met de veiligheid en de rust. Er 
zijn veel leerlingen in het gebouw dus we moeten het met elkaar leefbaar maken en houden. 

Fietsenstalling 

Fietsenstalling: Leerlingen moeten de fietsen in de fietsenstalling zetten en niet daarbuiten op het 
plein, doorgang of het gras naar de ingang van school. 

Roken 

Onze school is een rookvrije school. Dat betekent dat er nergens in de school gerookt mag worden. 

Kleding 

Kleding mag niet aanstootgevend zijn. Het dragen van een pet is toegestaan, totdat een docent anders 
beslist. 

Elektronica 

Regels gebruik mobiele telefoon: 
 

We merken dat de mobiele telefoon een prominente plaats heeft in ons dagelijks leven. We moeten 

de leerlingen leren om hier mee om te gaan. Op school zijn we steeds op zoek naar een manier 

om moderne media een zinvolle plek te geven binnen de klas. Enerzijds wordt bewezen dat het 

betrekken van smartphones in de klas leidt tot meer betrokkenheid, anderzijds worden de 

leerlingen afgeleid door de sociale activiteiten die op de achtergrond pop-uppen. 

Bezwijken voor de sociale druk om in communicatie te zijn, wint het regelmatig van de behoefte 

op te willen letten tijdens de les. Het vermogen om langere tijd te focussen en geconcentreerd te 

zijn is voor studeren essentieel. Door de komst van de smartphone neemt onze 

spanningsboog daarin juist af. Elk onbewaakt ogenblik wordt naar de smartphone gegrepen en 

zijn we niet meer geconcentreerd bij de les 

Daarom hangt er in  elk klaslokaal een telefoontas.  Aan het begin les stopt de leerling de telefoon 

in zijn ‘eigen’ nummer. Op deze manier is de leerling niet afgeleid door trillingen, piepjes of 

pop-ups. De docent kan wel heel gemakkelijk de telefoon laten pakken wanneer hij de telefoon 

functioneel wil inzetten bij een bepaalde opdracht en dus de leerling/ student leert omgaan met de 

smartphone. Oftewel ‘bewust telefoongebruik’ in de klas. De telefoontas brengt rust en 

duidelijkheid in de hoofden van de leerlingen en dus in de klas! 

 

We hanteren de volgende regels voor gebruik mobiele telefoon 

1. Leerlingen kunnen uit twee mogelijkheden kiezen: 

a. Leerlingen doen voorafgaand aan de les de telefoon in het kluisje of – bij binnenkomst in het 

lokaal – in hun tas. 

b. Leerlingen doen de mobiele telefoon aan het begin van de les in de telefoontas, op 

alfabetische volgorde in het daarvoor bestemde vakje. 
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2. De docent bepaalt of de telefoon gebruikt wordt in de les, bijv. voor een opdracht, Kahoot, etc. 

Alleen met toestemming mogen er opnames (film/foto/geluid) op school gemaakt worden. Dit 

betekent dat een leerling dus altijd toestemming vraagt voordat hij/zij een opname maakt. 

 

3. Wordt tijdens de les de mobiel gebruikt zonder toestemming van de docent, dan wordt deze 

ingenomen door de docent en alsnog in de telefoontas gedaan. Aan het einde van de les volgt 

een gesprek en teruggave van de telefoon.  

 

4. Tijdens de pauzes enz. mogen de mobiele telefoons gebruikt worden. 

 

 

NB De leerlingen hebben de keuze hebben om de telefoon thuis te laten, in hun kluis te bewaren of 

in de telefoon-tas te deponeren.  De school is niet aansprakelijk voor diefstal/ beschadiging. 

 
Laptop / tablet: 

Zorg ervoor dat je elke dag je laptop of tablet bij je hebt. Je gebruikt een laptop / tablet pas als de 

docent dit aangeeft. 

 

 

Absentie registratie systeem: 

Het Ichthus College wil graag goed zicht op de leerlingen. Zicht op ontwikkeling en groei, maar ook 

duidelijk zicht op presentie en absentie. Magister is hiervoor ons digitale systeem. Wij willen graag een 

verbetering aanbrengen in onze presentie en absentie registratie en hebben daarom het volgende 

vastgesteld : 

 

 Afmelden van uw zoon/dochter kan telefonisch of per mail ( absentie@ichthuskampen.nl ). Per mail 

heeft onze voorkeur. Het betreft dan afmelding voor bv. ziek, dokter/tandarts, etc. Graag deze 

melding doen op het moment dat u het weet en met uw mailadres (van ouder(s)/verzorger(s)) 
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 Bij onduidelijkheid over absentie zal de receptie contact met u opnemen om er zeker van te zijn dat 

de absentie geoorloofd is. 

 

 Mocht het zo zijn dat uw zoon/dochter gedurende de schooldag ziek naar huis wil, dan zullen wij 

contact met u opnemen. 

 

 Er is les volgens het (dag) rooster (dit betekent dat uw zoon/dochter in de les volgens het dag 

rooster wordt verwacht, ook als er 1 lesuur gepland staat of een les na meerdere 

‘tussenmomenten’). 

 

Mocht het zo zijn dat uw zoon/dochter zich, op een of andere manier, niet aan de regels heeft 

gehouden zal hij/zij moeten terugkomen op de terugkommiddag. 

 

Wij willen u vragen om kennis te nemen van deze regels en absentie door te geven via de mail (of 

telefoon). 

 
Spijbelen: 

Leerlingen die ongeoorloofd afwezig zijn (spijbelen) moeten de uren die ze afwezig waren dubbel 

inhalen. Deze leerlingen worden (digitaal) opgeroepen door de verzuim coördinator om afspraken te 

maken over de in te halen uren. Meldt een leerling zich niet dan ontvangen ook de ouders van de 

verzuim coördinator een mail waarin melding wordt gemaakt van het verzuim en welke maatregelen 

we dan nemen. 

 

Uit de les: 

Als een docent je uit de les stuurt, haal je bij de balie van het mediacentrum een opvangbrief en daar 

vul je ook de brief in. Je blijft in het mediacentrum en gaat voor jezelf aan het werk. Aan het eind van 

de les ga je terug naar de docent die je er uit heeft gestuurd. Samen bespreek je wat er is gebeurd en 

spreek je het vervolg af: blijft het bij een waarschuwing en gaat de brief niet naar de IB’er. Óf blijft het 

bij een waarschuwing en gaat de brief wel naar de IB’er, dan telt de brief mee (zie verder). Het kan 
zijn dat er straf volgt. 

1 brief: afhandeling door docent, mentor in kennis gesteld. 

2 brieven: mentor in kennis gesteld, mentor belt ouders/verzorgers. 

3 brieven: mentor in kennis gesteld, je krijgt een gesprek met de IB’er, ouders/verzorgers worden op 
de hoogte gesteld. 

4 brieven: dan volgt na overleg met mentor, IB’er en teamleider in principe een interne schorsing. 
Ouders/verzorgers komen op gesprek. 

Opvang bij ziekte: 
Als een docent afwezig is, dan wordt dat bekend gemaakt via magister en/of de lichtkrant. De 

leerlingen van klas 1 en 2 krijgen, indien mogelijk, een vervangende docent en kunnen gewoon verder 

met hun werk. Indien deze opvang niet mogelijk is dan kan het zijn dat er een lesuur vervalt of de klas 

eerder naar huis mag of een uur later begint.  

 

De leerlingen van klas 3, 4 & 5 kunnen bij afwezigheid van de docent aan het werk in het Media 

Centrum. Eerste en laatste uren van een klas zullen veelal vervallen. 

 
 

Inhalen van toetsen:  
Heeft een leerling in de les een toets gemist dan wordt hiervoor een inhaal uur georganiseerd. 

Aandachtspunten hierin zijn dat (1) de leerling zelf zo spoedig mogelijk een afspraak maakt met de 

vakdocent voor het inhalen van de toets en (2) de leerling op het inhaal uur wordt verwacht 

(verplicht), de toets ligt daar voor hem/haar klaar. 
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De inhaal uren zijn (m.u.v. vrije dagen) op:  

 IC1 maandag en donderdag om 15.15 in lokaal 40 (iedere week) 

 IC5 vrijdag om 15.15 in lokaal 11 (in de oneven weken) 

Komt de leerling niet naar het inhaal uur dat zal hij/zij (bij geldige reden voor afwezigheid) zelf zo snel 

mogelijk een nieuwe afspraak moeten maken met de vakdocent. Bij afwezigheid met ongeldige reden 

wordt contact opgenomen met thuis. 

Het kan voorkomen dat  het inhaal uur niet zal aansluiten  bij het rooster van de leerling. Dan bestaat 

er de mogelijkheid om in het mediacentrum of de kleine aula de te maken toets nog even voor te 

bereiden of alvast vooruit te werken aan het huiswerk.   

 

Media Centrum (MC): 

Het Media Centrum is een omgeving waar leerlingen, onder 

begeleiding, huiswerk kunnen maken en kunnen leren. Leerlingen 

kunnen van deze ruimte gebruik maken. Als uw zoon/dochter 

gebruik maakt van het MC zal hij/zij moeten inloggen via ons 

PURI systeem (alle leerlingen krijgen hier uitleg over of weten al 

hoe dit werkt). Leerlingen van de bovenbouw (klas TL 3 en de 

leerjaren 4 en hoger hebben de verplichting om tenminste 2 

lesuren gedurende een schoolweek zelfstandig te werken aan hun 

studie.  

Het Media Centrum is dit schooljaar iedere dag geopend van 
08.15u - 16.30u! 

Uitleen Mediacentrum IC 1: 
Leerlingen kunnen kosteloos vier ‘items’ lenen en verlengen, 

video’s en luistertoetsen één week, boeken drie weken. Na het 
verstrijken van de uitleentermijn is de boete € 0.25 per week. 

Openingstijden:  
In principe is de mediacentrum dagelijks geopend:  

08.15 – 16.00 uur (Pauze: 10.30 – 10.50 uur) 

 

Boeken:  
De leerlingen moeten de schoolboeken kaften en in een stevige boekentas vervoeren. 

Vakkenwijziging:   
In principe is het mogelijk om in klas Havo 4 en Vwo 4 tot de herfstvakantie een vak te wijzigen. Als je 

een vak wilt wijzigen, bespreek je dit met de betreffende vakdocent. Als hij of zij akkoord is, meld je 

dit bij de leerloopbaanbegeleider. De leerloopbaan begeleider beoordeelt de aanvraag. Als er ruimte is 

in de klas/cluster en rooster, krijg je een formulier mee, die je invult en door je ouders laat 

ondertekenen. Na de wijziging kan je op magister zien hoe het rooster is na de vakkenwijziging.   

Talentclasses: 
Het Ichthus College heeft Goud in handen. We doen er dan ook alles aan om leerlingen te stimuleren 

om hun talent te ontdekken en verder te brengen. Dat doen we onder andere met onze ‘Talentclasses’. 

Een class is een soort keuzevak dat precies aansluit bij de interesses van leerlingen. Leerlingen kunnen 

kiezen in vier verschillende richtingen (maatschappij, cultuur, sport en techniek) met binnen elke 

richting weer keuze uit allerlei classes. Een class kies je voor een half jaar en hij neemt één blokuur (= 

2 lessen achter elkaar) per week in beslag. Dat blokuur is wel verplicht. Voor sommige classes vragen 

we een bijdrage voor kleding, bijzondere activiteiten of de materiaalkosten. 
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Beroepsgerichte classes leerjaar 3 en 4 TL/Havo: 
Leerlingen die in leerjaar 3 en 4 van TL en Havo zitten, kiezen voor een beroepsgerichte class. Het 

volgen van een beroepsgerichte class is verplicht. In deze class maak je kennis met een beroepenveld 

in een bepaalde richting: sport, maatschappij, natuur & techniek of cultuur. Je ervaart welke kennis en 

vaardigheden er toe doen in het door jou gekozen beroepenveld. 

 

De Dinsdag op de Academische Route: 
De dinsdag is een dag voor en door leerlingen. Omdat iedere leerling een eigen leerbehoefte heeft, 

proberen wij middels keuze-uren op dinsdag, die de reguliere lesuren vervangen, maatwerk te bieden. 

In klas 4 t/m 6 is het aantal keuze-uren groter dan in klas 1 t/m 3. Voorafgaand aan elke dinsdag 

schrijft elke leerling zich in voor keuzewerktijd, KWT, om ondersteuning te vragen of om zelfstandig te 

werken. Daarnaast bieden we op dinsdag masterclasses aan, voor verbreding en verdieping van 

vakgebieden. Voorbeelden hiervan zijn Cambridge Engels en Delf Frans, maar ook anatomie, robotica 

en filosofie. Zo geven wij onze onderwijsvisie om op te leiden voor een diploma, talenten te ontdekken 

en ontplooien en voor te bereiden op een vervolgopleiding concreet handen en voeten.  

 

Leerlingenparlement: 
Het leerlingenparlement bestaat uit leerlingen van alle leerjaren en organiseert evenementen op 
school. Het LP kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.  

Het LP vergadert regelmatig en afhankelijk van de activiteit(en) die op het programma staan. Het LP 

heeft tot taak de algemene belangen van de leerlingen binnen de school te behartigen en activiteiten te 

organiseren die daarmee verband houden, zoals bv.: feestavonden, acties voor uiteenlopende doelen, 

de diploma-uitreiking en de jaarlijkse “Grote Avond”. Als begeleiders van het LP treden twee 
personeelsleden op. 

Leerlingenraad: 
Een aantal leerlingen uit alle klassen vormen samen de leerlingenraad. Deze groep vergadert 

regelmatig en vormt de navelstreng tussen leerlingen en schoolleiding. Afgelopen jaren was de 
leerlingenraad ook vertegenwoordigd in de MR. 

Nieuwsbrief: 
De nieuwsbrief IC1 & 5 is bedoeld voor een ieder die als ouder(s)/verzorger(s) of leerling betrokken is 

bij het VHBO en AR van het Ichthus College in Kampen aan de Jan Ligthartstraat. Iedere week wordt u 

zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van de gang van zaken op school. U treft in de nieuwsbrief 

informatie aan over de inhoud van het onderwijs, maar ook activiteiten en data die van belang zijn. 
Aan het begin van elke week komt de nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief wordt alleen digitaal verspreid. 

Schoolmail: 
De afgelopen jaren hebben wij al veel informatie richting en communicatie met leerlingen digitaal laten 

verlopen. De mogelijkheden zijn er en we willen hier dan ook graag optimaal gebruik van maken! 

Daarom is het erg belangrijk dat leerlingen ook allemaal persoonlijk bereikbaar zijn voor docenten en 

schoolleiding. Elke leerling heeft hiervoor een eigen berichten box in de ELO. Wij gaan er vanuit dat 

elke leerling elke schooldag minstens 1 keer zijn/haar ontvangen berichten controleert én waar nodig 

natuurlijk beantwoordt. Wij zullen namelijk alle (belangrijke) informatie via deze berichtenservice 

verstrekken.  

 

Examens(PTA): 
Alle leerlingen in TL3 en de leerjaren 4 en hoger ontvangen aan het begin van het schooljaar (eerste 

week van oktober) via de mail het programma van toetsing en afsluiting. Dit programma bestaat uit 

twee delen: een algemeen deel met daarin de algemene regelingen rondom de (school-)examens en de 

gang van zaken in de tweede fase en daarnaast een overzicht van alle (schoolexamen-)toets-

momenten in dat jaar per vak.  
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Vervolgstudie: 
De leerloopbaanbegeleiders kunnen je nauwkeurig en individuele informatie over vervolgstudies 

verschaffen. Neem indien nodig contact met hen op. Oriënteer je tijdig. Hun kantoor is voor Vhbo naast 

lokaal K33 en voor de AR het kantoor tegenover het mediacentrum. 

 

Huiswerkbegeleiding: 
Huiswerk maken en leren is niet voor iedere leerling even gemakkelijk. Soms omdat de leerling zichzelf 

thuis niet aan het werk kan zetten, soms omdat extra uitleg nodig is.  

Leerlingen uit de bovenbouw van Havo 5, Vwo 5 en 6 kunnen study buddy worden voor de onderbouw 

tl, havo, vwo leerjaar 1 en 2. Dit zijn leerlingen die goed zijn in een bepaald vak en die graag anderen 

willen helpen bij het studeren. Van ons krijgen de study buddy’s workshops in studievaardigheden en 

worden ze gecoacht in hun begeleiding. Ze krijgen ook een vergoeding voor hun werk. We hebben ruim 

25 enthousiaste leerlingen die zich willen inzetten hiervoor! Leerlingen die behoefte kunnen hebben aan 

extra ondersteuning bij hun huiswerk zijn: 

  • Leerlingen die de stof van een bepaald vak niet begrijpen 

  • Leerlingen die zich er niet toe kunnen zetten om na schooltijd zelfstandig huiswerk te maken  
  • Leerlingen die hulp nodig hebben bij hoe je moet leren  
  • Leerlingen met onvoldoende resultaten  

 

We onderscheiden in de hulp:  
- Coaching: hier is het doel de leerling zelfstandig te leren plannen, structureren en onder 

toezicht huiswerk maken. 

- Bijlessen: hier is het doel om te leren leren, extra uitleg krijgen voor een specifiek vak, 

achterstanden wegwerken en inhoudelijke hulp. 

 

De hulp wordt aangeboden in groepen van maximaal 4 leerlingen; kosten €5,00 per lesuur.  

Een combinatie van beide studiehulpen is ook mogelijk. 

 
Excursies: 
In de loop van de cursus worden voor alle leerjaren één of meer eendaagse excursies georganiseerd. 
Voor alle excursies geldt een ouderbijdrage en die worden aan het begin van het cursusjaar geïnd; 

Voor de verschillende leerjaren/afdelingen zijn de excursies en ouderbijdrage afhankelijk van het 

vakkenpakket van betreffende leerling. 

 

Internationalisering TL3/H4/V4/V5: 
In de week van 2 tot 6 oktober is er een programma voor TL 3, H4, V4 en V5 leerlingen in het kader 

van internationalisering. De TL 3 gaan naar de Ardennen en H4-leerlingen gaan naar Londen V4 gaan 
naar Berlijn en V5 gaan naar Parijs/Ardennen. 

Foto- en filmopnames:  
Om zowel leerlingen als docenten 

goed te kunnen begeleiden, maken 

wij zo nu en dan gebruik van foto- 

en filmopnames in school. Ook 

tijdens bv. het schoolkamp en de 

introductieweek worden opnames 

gemaakt. Deze beelden zijn alleen 

bedoeld voor intern gebruik binnen 

school, tijdens ouderavonden of 

voor plaatsing op de website van 

school. 

 

Mocht u er bezwaar tegen hebben 

dat uw kind gefilmd of 

gefotografeerd wordt, dan kunt u 

dat via de mail bij de teamleider 

kenbaar maken. 
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ACTIVITEITEN: 

Sportactiviteiten:  
De sectie bewegingsonderwijs verzorgt in het kader van BSM een aantal sportactiviteiten.  

Daarnaast organiseert de sectie bewegingsonderwijs een: 

• Volleybalevent (de opbrengst is voor een jaarlijks te bepalen goed doel) 

• Sportoriëntatie dag voor alle leerjaren. 

Muzikale activiteiten: 
Tijdens het schooljaar werken leerlingen regelmatig mee aan allerlei activiteiten, zoals de Kerst- en 

Paasviering, de Open Hof viering, Open dagen, de singer-songwriteravond, de Grote Avond, de 

diploma-uitreiking. Iedereen (leerling en personeelslid) kan meedoen met verschillende 
muziekactiviteiten. 

Debat: 
Elk jaar doet een groep leerlingen mee aan de gemeentelijke- en provinciale debatwedstrijden. In het 

najaar volgen leerlingen een korte professionele training. Gedurende het jaar wordt er geoefend in 
effectief debatteren. 

Toneel:  
Op vrijdagmiddag is het voor leerlingen mogelijk zich met toneel bezig te houden. In deze 

bijeenkomsten wordt aandacht geschonken aan o.a. concentratie vasthouden, vaardigheden om toneel 

te kunnen spelen, verstaanbaar spreken en improviseren. In november starten de repetities voor een 

toneelstuk dat in mei of juni opgevoerd zal worden in de Stadsgehoorzaal. Verder wordt opgetreden 
tijdens de Grote Avond. 

Vakantie activiteiten: 
Deelname aan elk van onderstaande activiteiten geschiedt op vrijwillige basis en voor 

verantwoordelijkheid en kosten van de ouders van de deelnemende kinderen. Ouders krijgen per 
circulaire nadere inlichtingen.  

Zeil-en punterkampen:  
Uitgaande van de "Stichting zeil- en punterkampen P.J. den Hartog" worden zeil- en punterkampen 

georganiseerd voor enthousiaste deelnemers. De punterkampen (voor de eerste leerjaren) worden 

gehouden in Earnewoude en de zeilkampen (voor de leerjaren 2 en hoger) in Uitwellingerga (Frl.). 

Naast het leren zeilen is vooral de gezelligheid erg belangrijk.  

Organisatie en verantwoordelijkheid 

liggen in handen van de stichting, 

bestaande uit oud-leerlingen. Nadere 

informatie wordt in de loop van het 

schooljaar uitgereikt. 

Wintersportreis:  

De school organiseert een wintersportreis 

naar Oostenrijk. Dit jaar zal er een reis 

georganiseerd worden voor leerlingen 

van VMBO-TL, Havo en Vwo. Deze reis 

zal plaatsvinden van 8 tot 13 maart. Er 

kan daar volop geskied en gesnowboard 
worden.  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj53dm5t5vXAhULalAKHZ0uD5IQjRwIBw&url=http://www.roncallimavo.nl/wintersportreis-2017/&psig=AOvVaw3EIt6V7iMrT_vfIlHG-469&ust=1509558619781015
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IC1: Bij wie moet je zijn? 

Melden bij je mentor: 
• Als je een willekeurige vraag, op- aanmerking hebt over school 

Melden bij je IB-er: 
 Als je opdracht hebt ontvangen van je mentor of docent.  

 Als je niet mee mag doen aan lichamelijke opvoeding met een verklaring van je ouders; 

 Als je opdracht van een ander personeelslid hebt gekregen; 

 Als je niet kunt deelnemen aan een SE-toets. 

 

Melden bij je leerloopbaan begeleider: 
 Als je naar een open dag van een vervolgopleiding wilt met een schriftelijke verklaring van je 

ouders.  

 Als je naar een meeloop dag wilt met een schriftelijke verklaring van je ouders. 

 Als je een wijziging wilt in je vakkenpakket (zie vakkenwijziging) 

 

Melden bij de receptioniste: 
 Als je te laat bent; je krijgt daar een briefje om tot de les te worden toegelaten. (zie ook “Te laat 

komen”); 

 Als je uit de les bent verwijderd (zie ook “Uit de les gestuurd”); 

 Als je tijdens de lessen de school wilt verlaten, tenzij je die dag nog een toets hebt. In dat geval 

meld je je bij je IB-er. (zie ook “Verplicht bericht van je ouders”); 

 Als je een formulier van je ouder/verzorger hebt meegekregen, waarop een handtekening namens 

de school moet worden geplaatst. De dag daarop kun je het formulier weer ophalen. 

 

Melden bij de verzuim coördinator: 
 Als je via de lichtkrant of (e-mail-)bericht wordt opgeroepen om uitleg te geven over absentie of te 

laat komen. 

 Als je vrij wilt vragen voor één of meerdere lesuren of lesdagen, moet dat d.m.v. een schriftelijk 

verzoek van je ouders, in het algemeen een week van te voren. Er wordt geen vrij verleend tijdens 

toets weken en voor uren waarop toetsen worden afgenomen of voor extra vakantiedagen. 

 
Verplicht bericht van je ouders: 
In de volgende gevallen zijn je ouders verplicht direct schriftelijk of telefonisch bericht te geven: 

 Als je ziek bent geworden, in dat geval verwachten wij voor 8.30 telefonisch (038-3316022) 

bericht, of als je ziek naar huis bent gegaan (zie ook “Ziek naar huis”) en een schriftelijke melding 

wanneer je weer beter bent; 

 Als je om een andere reden niet op school kunt komen, te laat komt of eerder weg moet; 

 Als er bij je thuis een besmettelijke ziekte heerst; 

 Als je verhuist; 

 Als je de school wilt verlaten; 

 Als je de door jou gekozen vakken wilt wijzigen (zie ook “Vakkenwijziging”); 

 

ZAS: 
ZAS staat voor ziekteverzuim als signaal. Op grond van de gegevens die wij vastleggen over de 

afwezigheid van leerlingen, maken wij ons wel eens zorgen over het ziekteverzuim van een aantal 

leerlingen. Het gaat dan om leerlingen die regelmatig enkele dagen of voor langere tijd ziek zijn. Het 

Ichthus College Kampen is enkele jaren geleden een samenwerking aangegaan met de GGD IJsselland. 

De afspraken met de afdeling Jeugd Gezondheid Zorg houden in dat ouder(s)/verzorger(s) die hun 

zoon/dochter in een schooljaar voor de vierde maal ziek melden, of leerlingen die langdurig (= meer 

dan twee weken aaneengesloten) ziek zijn, een uitnodiging krijgen voor een bezoek aan de jeugdarts. 

Datgene wat er met de jeugdarts wordt besproken is strikt vertrouwelijk. De jeugdarts geeft wel altijd 

– in overleg met u en uw kind - een advies aan de school over hoe verder te handelen. We hopen dat 

deze samenwerking met de Jeugd Gezondheid Zorg ertoe zal leiden dat leerlingen sneller de juiste 

medische of andere zorg krijgen en daardoor ook korter van school hoeven te verzuimen. 
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Ziek naar huis:  
Als je ziek naar huis bent gegaan nadat je je bij de receptioniste hebt afgemeld, moet je altijd een 

schriftelijke bevestiging van thuis meenemen zodra je weer op school komt. Op dit briefje moet je 

naam, klas en in ieder geval de dag en het tijdstip vermeld worden waarop je bent thuis gekomen. Het 

briefje wordt bij de receptioniste ingeleverd. 

Extra lesuren: 
De leerlingen zijn verplicht, indien de schoolleiding of één van de docenten dat verlangt, op één of 

meer vrije (mid)dagen op school te komen om aldaar onder toezicht op te geven werk te verrichten. Bij 

het aangaan van externe verplichtingen moeten leerlingen derhalve rekening houden met een 

schooleindtijd van 16.40 uur, ook wanneer het lesrooster een vroegere eindtijd aangeeft. In het kader 
van een eventuele disciplinaire maatregel kan deze eindtijd nog later zijn. 

Schade: 

Bij schade aan gebouwen of inventaris veroorzaakt door opzet of onachtzaamheid stelt de school de 

ouder(s)/verzorger(s) van de leerling aansprakelijk. 

 

School stewards:   
Onze school is er voor de leerlingen. De school is een omgeving die hen helpt om te leren voor later. In 

dat leren hoort in onze ogen ook de verantwoordelijkheid nemen voor de omgeving en voor elkaar. We 

mogen samen trots zijn op een schone en respectvolle school. 

 

Om die reden starten zijn wij gestart met het programma Schoolsteward: leerlingen surveilleren in de 

pauze in de aula, in de gangen en op het schoolplein. Ze spreken waar nodig andere leerlingen aan op 

hun gedrag. Deze benadering gebeurt vanuit het principe van gelijkwaardigheid en de toon is positief. 

Stewards zijn dus geen strenge beveiligers of ‘boemannen’, maar eerder een soort gastheer of 

gastvrouw van de school. 

 

Het programma Schoolsteward helpt ons om onze leerlingen echt de verantwoordelijkheid te geven die 

wij belangrijk vinden en die wij verwoord hebben in het schoolbeleid. 

 

Voorbereiding 

Alle leerlingen van alle leerjaren hebben een training ontvangen en zijn voorbereid op het functioneren 

van de school stewards.  

In deze voorbereiding hebben we ons gefocust op normen en waarden (gekoppeld aan de op school 

geldende leefregels), creëren draagvlak voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het 

leefklimaat waardoor aanspreken van elkaar een voedingsbodem krijgt. Tevens zijn de leerlingen 

geïnstrueerd hoe zij iemand op een constructieve manier aan kunnen spreken. Door een klimaat te 

creëren waar aanspreken normaal is, gaan leerlingen automatisch ook positiever reageren als zij 

aangesproken worden. Iets wat in de maatschappij vaak nog ver te zoeken is.  

Wij wijzen leerlingen op hun kracht om het anders te doen. We hechten belang aan hun talenten en 

lopen via deze manier van verantwoordelijkheden dragen misschien wel voorop om maatschappelijk 

betrokken mensen te ontwikkelen. 

 

Zaken die in de voorbereiding aan bod komen: 

• Hoe gedragen we ons tegenover elkaar? 

• Hoe spreken we elkaar aan? 

• Hoe zorgen we met elkaar dat de school en de schoolomgeving opgeruimd blijven? 

• Hoe stellen we ons op tegenover gasten en bezoekers? 

• Hoe accepteren en respecteren we elkaar? 

• Hoe tonen we respect voor de spullen van een ander? 

 

 

Wie zijn Stewards? 

Leerlingen van leerjaar H3 , TL3 en H4 Steward. Ze worden ondersteund door de conciërges en het 

lerarenteam.  

 

Het voordeel van het inzetten van leerlingen als Steward is dat zij de taal van de leerlingen spreken. 

Tevens zien de Stewards vanuit een ander perspectief hoe medeleerlingen zich gedragen. Eén school, 

samen één en dus ook sámen verantwoordelijk. 
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Schoolbenodigdheden: 
Alle leerlingen moeten zelf voorzien in:  

1. Agenda 

2. Sportkleding, zaalschoenen naar keuze (beslist geen zwarte zolen), gymschoenen voor op het 

veld.  

3. Woordenboeken voor Nederlands, Engels, Duits en Frans* 

4. Een geo-driehoek, passer, potlood en een rekenmachine.  

5. De Grote Bosatlas ; de klassen H5, V5 en V6 van dit schooljaar (cursusjaar 2017-2018) maken 

hun examen nog met de 54e druk. De huidige H4 en V4 moeten de 55e druk gebruiken. De 

leerlingen van leerjaar 3 behoren thuis een atlas te hebben. Indien aanschaf van de atlas 

financieel een probleem is dan kunnen op school de opdrachten gemaakt worden. 

6. Snelhechter met gelinieerde vulling en blanco vulling, potlood, puntenslijper en gum. Dit geldt 

voor alle leerlingen handvaardigheid en BTE, met uitzondering van V6. 

7. Leerlingen Havo bovenbouw die wiskunde volgen zijn verplicht een GRM (grafische 

rekenmachine) aan te schaffen. Het Ichthus College maakt gebruik van de TI-84-plus CE/T 

8. Leerlingen vmbo TL - CKV hebben nodig: 
-Dummy (notitieboek, harde kaft, A5 formaat) voor CKV 

*NB: Woordenboeken zijn voor gebruik thuis, maar zijn soms ook nodig tijdens (school)examens. 

 
Laptop 

 
Alle leerlingen op het Ichthus College werken naast de 

boeken ook met een laptop.  

 

 

     Wees altijd zuinig 
 
1.  Lopen met een open laptop mag niet. Dit kan door stoten of 

vallen snel leiden tot een grote schade!  

2.  Bij les- of lokaalwisselingen: laptop in de hoes en de hoes in je 

  tas.  

3.  In iedere pauze of wanneer je naar LO gaat, leg je je laptop in 

je kluisje. Zo heb je nooit de kans dat hij wordt gestolen. Als je 

laptop namelijk wordt gestolen omdat hij niet in je kluisje was 

(maar ergens in je tas in het gebouw), of omdat je hem ergens 

buiten school onbeheerd hebt gelaten, dan keert de 

verzekering niets uit en hebben jij en je ouders/verzorgers een 

schade van ca. 600 euro. De school is niet aansprakelijk voor 

het kwijtraken van de laptop.  

4.  Niet aan elkaars laptop zitten of op de laptop van een ander werken.  

5.  Geen drinken of vocht in de buurt van je laptop, dus ook geen drinken in je tas bij je laptop!  

6.  Er mogen alleen laptops gebruikt worden aan tafels die als werkplek zijn bedoeld. Dus niet op het 

schoolplein of ergens op het gras van het sportveld of iets dergelijks.  

 

 

 

Vervoer van je laptop 
  

7.  Je laptop wordt altijd vervoerd in de hoes (sleeve). Buiten het gebouw in een gepolsterde tas of 

rugzak met sleeve voor je laptop.  

8.  Zorg bij het inpakken in je tas/rugzak dat er zo min mogelijk druk komt te staan op de 

beeldschermkant van je laptop. Dus aan die kant niet je oplader proppen.  

9.  De tas of rugzak mag nooit onder de snelbinders op je bagagedrager. Eventueel mag de tas of 

rugzak wel in een fietstas.  
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Gebruik van je laptop  

 
10.  Je laptop wordt op school alleen gebruikt voor schoolwerk. Er wordt dus niet gegamed en gechat 

(Facetime, Facebook, Twitter, etc.). Ook worden er geen spelletjessites bezocht zonder 

toestemming van de docent. 

11.  De docent geeft aan op welk moment de laptop in de les mag worden gebruikt.  

12.  De taakbalk moet altijd zichtbaar zijn, zodat de docent kan zien waaraan je werkt.  

13.  Geen laptop gebruik in aula of pauzes.   

14.  Het bezoeken van pornografische, racistische of gewelddadige sites is verboden.  

15.  Achtergronden, screensavers, etc. mogen geen aanstoot geven aan medeleerlingen en docenten. 

16.  Het hebben van illegale software (= software waar je geen licentie voor hebt gekocht, terwijl dat 

wel nodig is) op je laptop is verboden. 

17.  Je zorgt ervoor dat je met een opgeladen laptop ’s morgens op school komt, zodat je vier uur 

ongestoord kunt werken. Opladen tijdens de les doe je alleen met toestemming van je docent.   

18. Zorg dat je altijd je accu oplader bij je hebt. 

19. Zorg dat je altijd een headsetje of oortjes bij je hebt om zonder geluid te kunnen werken. Muziek 

aan tijdens het schoolwerk is niet toegestaan zonder toestemming van de docent.  

20. Maak voor je schoolwerk een mappenstructuur per vak aan. Voor privégebruik maak je weer 

andere mappen.  

 

  
     Laptop stuk? 
 

Het onderwijs moet elke dag door kunnen gaan. De laptop is net zo gewoon geworden in het gebruik in 

de les als het boek, de pen en het papier. Natuurlijk kan het voorkomen dat je laptop niet goed werkt. 

Als je een storing hebt aan de laptop, vraag je eerst je docent of een medeleerling om hulp. Als die je 

niet kunnen helpen, kun je naar de helpdesk van ICT gaan. Zij zitten op de tweede verdieping van het 

gebouw naast de lift. Doe dat altijd in overleg met je docent. De ICT zal bekijken wat het probleem is 

en indien mogelijk (als het een softwareprobleem betreft) dat direct herstellen. Wanneer er schade is 

aan de hardware (laptop zelf) of wanneer het herstellen van het softwareprobleem niet meer mogelijk 

is, zal je jouw laptop bij je eigen leverancier ter reparatie moeten aanbieden! Soms geeft de 

leverancier in dat geval een leenlaptop, maar meestal moet u zelf voor een oplossing zorgen. We 

hebben voor noodgevallen een aantal laptops aangeschaft die als huurlaptop worden verstrekt. U 

tekent hiervoor een huurcontract dat de leerling bij de balie van de ICT kan afhalen. Zonder registratie 

van dit contract kun je geen leenlaptop huren. 

Precieze voorwaarden en regeling kunt u op onze website vinden. U ontvangt deze voorwaarden ook bij 

het ophalen van het huurcontract. 

 
 

     Te hoge kosten?  

 
Mocht u problemen hebben met het aanschaffen van een laptop of de reparatie daarvan, dan 

verzoeken we u contact op te nemen met één van de rectoren. We kennen diverse regelingen op maat 

om u financieel tegemoet te komen. 
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Personeel Maillijst 

Een overzicht van alle medewerkers van het Ichthus College aan de Jan Ligthartstraat 1 & 5 vindt u 

hieronder.  

 
Code Volledige naam E-mail (werk) 

AGNR Dhr. K.A. Agnami ragnami@ichthuskampen.nl 

ALSG Mw. G. Alsema galsema@ichthuskampen.nl 

BADR Mw. Barneveld-Slager rbarneveld@ichthuskampen.nl 

BANR Dhr. R.A.C. Banse rbanse@ichthuskampen.nl 

BEKJ Mw.  J.E. van der Beek jvanderbeek@ichthuskampen.nl 

BETA Mw.  A.M. van den Belt avandenbelt@ichthuskampen.nl 

BERS Mw. S. Bernard sbernard@ichthuskampen.nl 

BLMR Dhr. H.I. Bloem rbloem@ichthuskampen.nl 

BMAE Mw.  E. Broekema ebroekema@ichthuskampen.nl 

BOHF Mw.  F. Bosch fbosch@ichthuskampen.nl 

BLMI Dhr. M de Blok mdeblok@ichthuskampen.nl 

BOUM Mw.  B.M. Bouma bbouma@ichthuskampen.nl 

BOWR Dhr. C.H. Boswijk rboswijk@ichthuskampen.nl 

BREG Mw.  G.J. Brem gbrem@ichthuskampen.nl 

BRGE Dhr. E. van den Berg evandenberg@ichthuskampen.nl 

BRHG Mw. G. de Boer-Hilbers giadeboer@ichthuskampen.nl 

BRIG Mw.  G. ten Brinke gtenbrinke@ichthuskampen.nl 

BRSE Dhr. E. Bras ebras@ichthuskampen.nl 

BTST Dhr. S.J. Boot sboot@ichthuskampen.nl 

BYDA Mw.  A. Bijderwieden abijderwieden@ichthuskampen.nl 

COMM Dhr. M. Compagner mcompagner@ichthuskampen.nl 

DALT Mw.  T.R. van Dalen tvandalen@ichthuskampen.nl 

DANN Mw.  N. Dannenberg ndannenberg@ichthuskampen.nl 

DEVE Mw. E. van Dijk lhvandijk@ichthuskampen.nl 

DIEG Mw.  G.G. Diertens gdiertens@ichthuskampen.nl 

DIJS Mw.  S. van Dijk svandijk@ichthuskampen.nl 

DIKE Mw.  H. van Dijk evandijk@ichthuskampen.nl 

DILC Mw.  C. van Dijk cvandijk@ichthuskampen.nl 

DREG Dhr. G. Drewel gdrewel@ichthuskampen.nl 

DRER Mw. R. Drenth rdrenth@ichthuskampen.nl 

ENKJ Mw.  A.J. van Enk jvanenk@ichthuskampen.nl 

ENKS Mw.  S.J. van Enk svanenk@ichthuskampen.nl 

FAAG Dhr. G. Faas gfaas@ichthuskampen.nl 

FIXJ Dhr. B.J. Fix jfix@ichthuskampen.nl 

GEEM Mw.  M.T. Jansen marjansen@ichthuskampen.nl 

GELS Dhr. S. Gelderloos sgelderloos@ichthuskampen.nl 

GERN Mw.  N.M. Gerritsen ngerritsen@ichthuskampen.nl 

GOMG Dhr. G. Gombert ggombert@ichthuskampen.nl 

GONR Mw.  M.G. Goosen rgoosen@ichthuskampen.nl 

GOOW Mw.  W. Goosen wgoosen@ichthuskampen.nl 

GRII Mw.  F. Griffioen igriffioen@ichthuskampen.nl 

GRTG Dhr. G. de Groot gedegroot@ichthuskampen.nl 

GRUH Dhr. H. Gruppen hgruppen@ichthuskampen.nl 

HARJ Dhr. J. Hartog jhartog@ichthuskampen.nl 

HALB Mw. B. Halfwerk-

Scholtens 

bhalfwerk@ichthuskampen.nl 

HOMJ Dhr. J. 't Hoen jthoen@ichthuskampen.nl 

HUIK Mw. C. Huisman chuisman@ichthuskampen.nl 

HUIC Mw.  C.E. Huitema chuitema@ichthuskampen.nl 

JAAH Dhr. H.B. Jansma hjansma@ichthuskampen.nl 

JARM Mw.  T.G. Jager tgjager@ichthuskampen.nl 

   

   

Code Volledige naam E-mail (werk) 

KANM Dhr. M. Kampen mkampen@ichthuskampen.nl 

KAPR Mw.  R. van de Kamp rvandekamp@ichthuskampen.nl 

KATG Mw.  G.W. Kamphorst gkamphorst@ichthuskampen.nl 

KANH Mw. H. Kanis-van 
Dieren 

hkanis@ichthuskampen.nl 

KEPJ Mw. J. Keppel-Holtland jkeppel@ichthuskampen.nl 

KLRO Dhr. R. Klomp roklomp@ichthuskampen.nl 

KOGH Dhr. H.J. Koning hkoning@ichthuskampen.nl 

KOLA Dhr. A. van der Kolk avanderkolk@ichthuskampen.nl 

KOSK Dhr. K. Kostwinder kkostwinder@ichthuskampen.nl 

KREJ Dhr. J. G. Kroeze jkroeze@ichthuskampen.nl 

KROJ Mw.  J.G. Kroes jokroes@ichthuskampen.nl 

KRRM Dhr. M. Kramer mkramer@ichthuskampen.nl 

LANE Mw. E. Lans elans@landstede.nl 

LEEK Dhr. C.P. de Leeuw kdeleeuw@ichthuskampen.nl 

LENP Mw.  P. van Leeuwen pvanleeuwen@ichthuskampen.nl 

GSM Mw. M. Linders mlinders@landstede.nl 

LINE Mw.  E. Linpinsel elinpinsel@ichthuskampen.nl 

LONM Dhr. M. van Loon mvanloon@ichthuskampen.nl 

LUDP Mw.  P.E. Ludden pludden@ichthuskampen.nl 

MEGR Dhr. G.R. Meijering rmeijering@ichthuskampen.nl 

MEIW Mw. W. Meijer wmeijer@ichthuskampen.nl 

MIDE Dhr. E. Middel emiddel@ichthuskampen.nl 

MNND Mw.  D.J. Meinen dmeinen@ichthusdronten.nl 

MULK Mw. K.I.M. Mulder kmulder@ichthuskampen.nl 

MULS Dhr. A.J.A. Muller smuller@ichthuskampen.nl 

MURL Dhr. G.L. Mulder lomulder@ichthuskampen.nl 

NETH Mw.  C.H. Netjes hnetjes@ichthuskampen.nl 

NGIP Dhr. P. Ngindu pngindu@ichthuskampen.nl 

NYHH Dhr. H. Nijhoving hnijhoving@ichthuskampen.nl 

NOOF Dhr. A. Noordstar fnoordstar@ichthuskampen.nl 

OENB Dhr. A.G. van Oene bvanoene@ichthuskampen.nl 

OMMH Mw.  H. van Ommen hvanommen@ichthuskampen.nl 

OOSJ Mw.  J.M. Oosterhuis joosterhuis-degraaf@ichthuskampen.nl 

OOSM Dhr. J.M. Oosterhoff moosterhoff@ichthuskampen.nl 

OUKF Dhr. P.F. Ouwerkerk fouwerkerk@ichthuskampen.nl 

PLEC Mw.  S.C. Plender cplender@ichthuskampen.nl 

PLEM Dhr. M. Plender maplender@ichthuskampen.nl 

POOJ Dhr. J. Poortinga jpoortinga@ichthuskampen.nl 

PSW Dhr. W. Prins wprins@ichthuskampen.nl 

PUNM Mw.  M. van Putten marvanputten@ichthuskampen.nl 

QUAK Mw.  K.R.P. Quaden kquaden@ichthuskampen.nl 

RENC Mw.  C. Renkema crenkema@ichthuskampen.nl 

RIGA Mw.  A.J. Rigterink arigterink@ichthuskampen.nl 

ROZJ Mw. J. Rozenberg jrozenberg@ichthuskampen.nl 

SADB Dhr. B. Satijn bsatijn@ichthuskampen.nl 

SCDL Mw. L. de Schepper ldeschepper@ichthuskampen.nl 

SCDE Dhr. D. Van der Schilt dvanderschilt@ichthuskampen.nl 

SCRR Dhr. R. Schilder ruschilder@ichthuskampen.nl 

SNAA Mw.  G.J.E. Snabilie asnabilie@ichthuskampen.nl 

SPAM Mw. M. Spanhaak mspanhaak@landstede.nl 

   

   

mailto:rbarneveld@ichthuskampen.nl
mailto:rbanse@ichthuskampen.nl
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Code Volledige naam E-mail (werk) 

SPKM Mw. M. Spijk maspijk@landstede.nl 

STEN Dhr. Y.P. Steen nsteen@ichthuskampen.nl 

STGB Dhr. B. J. van der Steeg bvandersteeg@ichthuskampen.nl 

STGJ Dhr. J. ter Steeg jtersteeg@ichthuskampen.nl 

STII Mw.  B.A. Stienstra istienstra@ichthuskampen.nl 

STOB Dhr. B. Stoel bstoel@ichthuskampen.nl 

SULN Dhr. N. Sulman nsulman@ichthuskampen.nl 

TLAA Dhr. L. Terpstra lterpstra@ichthuskampen.nl 

UITK Dhr. K. Uitslag kuitslag@ichthuskampen.nl 

VALJ Dhr. J.A. Valkenburg jvalkenburg@ichthuskampen.nl 

VENG Dhr. G. Venema gvenema@ichthuskampen.nl 

VENB Dhr. B. Veldhuizen bveldhuizen@ichthuskampen.nl 

VETC Mw.  C.J.J. Verhulst cverhulst@ichthuskampen.nl 

VETM Mw.  M.M. Collé mdeveldeharsenhorst@ichthuskampen.nl 

VEWC Mw. C.F.T. Verwer cverwer@ichthuskampen.nl 

VIRJ Mw. J. Visscher-van 
Veen 

javisscher@ichthuskampen.nl 

VIEM Mw.  M. de Vries mvries@ichthuskampen.nl 

   

 

Code Volledige naam E-mail (werk) 

VOGA Mw.  A. Vogelzang avogelzang@ichthuskampen.nl 

VOGT Dhr. T. Vogelzang tvogelzang@ichthuskampen.nl 

VRIW Mw.  W. de Vries wdevries@ichthuskampen.nl 

WALJ Mw.  J.G. van der Wal jvandewal@ichthuskampen.nl 

WANR Mw. R. Zoet-Wanders rzoet@ichthuskampen.nl 

WEEI Mw.  I.M. v.d. Weerd ivanderweerd@ichthuskampen.nl 

WELF Mw. F. van Weeghel fvanweeghel@ichthuskampen.nl 

WEGW Mw.  W. van de Weg wvandeweg@ichthuskampen.nl 

WEPJ Dhr. J. Westendorp jwestendorp@ichthuskampen.nl 

WESS Mw.  S. Westerbeek swesterbeek@ichthuskampen.nl 

WIJM Mw.  M. van Wijck mvanwijck@ichthuskampen.nl 

WIJA Mw. J. te Winkel jtewinkel@landstede.nl 

WISB Mw.  B.H. Winters bbwinters@ichthuskampen.nl 

WOLG Dhr. G.C. van der Wolf gvanderwolf@ichthuskampen.nl 

ZANI Mw.  I. Jelidi ivanderzande@ichthuskampen.nl 

ZWIJ Mw.  J.S. Zwier jzwier@ichthuskampen.nl 

   

   

   

 

Mail: 

info@ichthuskampen.nl 

 

Magister + ELO:  

www.ichthuscollege.info 

 

 

 

 

 
 

 

 


