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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 u op de website kunt vinden, 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 (www.ichthuskampen.nl)  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 Vakroute-team van het Ichthus College Kampen, 

 

 

Mw. M.E.A.Molenveld en dhr. R.M. Snaterse  

Teamleiders  IC4  

Ichthus College Kampen 

  

http://www.ichthuskampen.nl/
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Organisatie Vakroute Kampen 
De rector is belast met de algemene leiding van het Ichthus College. De teamleiders 

geven leiding aan de locatie en leerroute van uw kind. 

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:  
 Mw. M.E.A. Molenveld mmolenveld@ichthuskampen.nl  

            Dhr. R.M. Snaterse rsnaterse@ichthuskampen.nl 

 

 

IB’ers (intern begeleiders): 
 
Leerjaar 1 Dhr. E van den Berg evandenberg@ichthuskampen.nl 

Leerjaar 2 Mw. R.Petter rpetter@ichthuskampen.nl 

Leerjaar 3 Dhr. H Winters hwinters@ichthuskampen.nl 

Leerjaar 4 Dhr. W Plas wplas@ichthuskampen.nl 

 

 

 

Leerlingenbegeleiding coördinator:  
 Mw. A.Goosen agoosen@ichthuskampen.nl 

   

   

  

Leerling coördinator: 
            Dhr. H. Oosterhaar hoosterhaar@ichthuskampen.nl 

 

 

 

Leerloopbaanbegeleider:  

 
 Dhr. H. Zijlstra hzijlstra@ichthuskampen.nl 

 
 

 
Examensecretariaat: 
 Dhr. J.Scheper jscheper@ichthuskampen.nl 

 

 
Dyslexie-coach:  

 

Leerjaar 1 en 2 Mw. N. Douma ndouma@landstede.nl 

Leerjaar 3 en 4 Mw. G. van der Kamp gvanderkamp@ichthuskampen.nl 

 

   

mailto:gkamphorst@ichthuskampen.nl
mailto:mmolenveld@ichthuskampen.nl
mailto:rsnaterse@ichthuskampen.nl
mailto:evandenberg@ichthuskampen.nl
mailto:rpetter@ichthuskampen.nl
mailto:hwinters@ichthuskampen.nl
mailto:wplas@ichthuskampen.nl
mailto:agoosen@ichthuskampen.nl
mailto:hoosterhaar@ichthuskampen.nl
mailto:hzijlstra@ichthuskampen.nl
mailto:jscheper@ichthuskampen.nl
mailto:ndouma@landstede.nl
mailto:gvanderkamp@ichthuskampen.nl
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Vertrouwenspersonen:  

  
            Mw. D. Hup en Mw. J. van der Weerd 

 
Leerlingenadministratie: 

 
            Mw. I. Vos invos@ichthuskampen.nl 
 
Conciërges:   

 

 Dhr. M. Diender mdiender@ichthuskampen.nl 

 Mw. G. Dalsem gdalsem@ichthuskampen.nl 

 Dhr. H. Diender hdiender@ichthuskampen.nl 

 Dhr. C. Veraar cveraar@ichthuskampen.nl 

 

Schoolgegevens:         

 Flevoweg 68  

 8265PL Kampen  

 Tel: (088) 8508383  

 Website: www.ichthuskampen.nl 

 E-mail: info@ichthuskampen.nl 

 ELO: www.ichthus.info 

 Magister www.ichthus.info 

 
         

  

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 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 of de coördinator Leerlingenbegeleiding.  
 

Teamleider: 
De teamleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op de locatie. Hij/zij regelt 

praktische zaken als vervanging bij ziekte van docenten.  

Hij/zij is verantwoordelijk voor de afstemming van onderwijsuitvoering binnen de sector 

en de kwaliteit van leerlingbegeleiding. 

  

Bezoeken van de school: 
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. 
 

mailto:invos@ichthuskampen.nl
mailto:mdiender@ichthuskampen.nl
mailto:gdalsem@ichthuskampen.nl
mailto:hdiender@ichthuskampen.nl
mailto:cveraar@ichthuskampen.nl
http://www.ichthuskampen.nl/
mailto:info@ichthuskampen.nl
http://www.ichthus.info/
http://www.ichthus.info/
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Lestijden en pauze: 
 

 

 08.10 uur 1e bel 

Les 1 08.15-09.00 uur 

Les 2 09.00-09.45 uur 

Pauze 09.45-10.00 uur 

Les 3 10.00-10.45 uur 

Les 4 10.45-11.30 uur 

Les 5 11.30-12.15 uur 

Pauze 12.15-12.35 uur 

Les 6 12.35-13.20 uur 

Les 7 13.20-14.05 uur 

Les 8 14.05-14.50uur 

Pauze 14.50-15.05 uur 

Les 9 15.05-15.50 uur 

Les 10 15.50-16.35 uur 
 Bij rapportenvergadering kunnen de lestijden worden aangepast 

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

 

Vakantierooster 2018-2019: 
Herfstvakantie 

Vrijdag 19-10-2018 t/m vrijdag 26-10-2018 

 

Kerstvakantie 

Maandag 24-12-2019 t/m vrijdag 04-01-2019 

 

Voorjaarsvakantie 

vrijdag 15-02-2019 t/m vrijdag 22-02-2019 

 

Goede Vrijdag en Pasen 

vrijdag 19-04-2019 

 

Meivakantie  

maandag 22-04-2019 t/m vrijdag 03-05 2019  

 

Hemelvaartsdag 

donderdag 30-05-2019 t/m vrijdag 31-05-2019 

 

Pinksteren 

maandag 10-06-2019 

 

Zomervakantie 

maandag 15-07-2019 t/m vrijdag 23-08-2019 

 

Roostervrije dagen ( leerlingen vrij) 

Studiedag Landstede VO 02-10-2018 

Studiedag    21-11-2018 

Studiedag   04-02-2019 

Studiedag   14-03-2019 

Rapportvergaderingen 09-07-2019 

Rapportvergaderingen 10-07-2019 

 

 



7 

 

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. 

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 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.  

Huisregels: 
Op de locatie IC4/VIA werken we nauw samen met de collega’s van het Almere College. 
Dit zijn onze gezamenlijke huisregels. 

 

Op het VIA: 
1. Tonen we respect naar medeleerlingen en personeelsleden. 

 

2. Komen we op tijd en houden we ons  aan afspraken. 

 

3. Vinden we roken ongezond. Als je rookt, doe je dat buiten het schoolterrein.  

 

4. Blijven we op de lesvrije momenten  op het schoolterrein. 

 

5. Zetten we (brom)fietsen in de fietsenstalling en auto’s op het parkeerterrein. 

 

6.  Zijn de petten af en jassen op de kapstok of in de kluis tijdens de les. 

 

7. Eten en drinken we op de begane grond op de tribune en in de hal.  

Etenswaren van  Mc Donalds, Chips en energydranken zijn verboden. 

We ruimen ons afval op. 

 

8. Zijn we op de begane grond of buiten tijdens de pauzes. 

 

9. Komen we  alleen in lokalen en personeelsruimtes na toestemming van 

personeelsleden. 

 

10. Gebruiken we onze telefoon alleen tijdens de pauze of bij goedkeuring van de 

docent tijdens lesuren. 

Foto’s of films maken we alleen na toestemming van de docent.  

We luisteren naar muziek of iets anders via een koptelefoon of ‘oortjes’ nadat 

personeelsleden daar toestemming voor geven. 
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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. 

 

We hanteren de volgende regels voor gebruik mobiele telefoon: 

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

binnenkomst in het lokaal – in hun tas. 

 

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.Deze opnames zijn altijd onderwijs 

gerelateerd en mogen niet zonder toestemming van de docent worden gedeeld 

met derden. 

 

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

wordt deze ingenomen door de docent. Aan het einde van de les, of dag, 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 of in hun kluis te 

bewaren.  De school is niet aansprakelijk voor diefstal/ beschadiging. 
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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.  

 

 Afmelden van uw zoon/dochter/pupil kan telefonisch tussen 7.45 uur en 8.00 uur 

bij de receptie. Het betreft dan afmelding voor bv. ziek, dokter/tandarts, etc.  

 

 Weet u al eerder dat uw zoon/dochter/pupil afwezig zal zijn, dan graag doorgeven 

door invullen van de oranje kaart. Deze is verkrijgbaar bij de receptie. Daar ook 

weer inleveren. 

 

 Is uw zoon/dochter/pupil weer in staat onderwijs te volgen dan moet u hem/haar 

weer beter melden bij de receptie. Dit kan telefonisch of met de oranje kaart. 

 

 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 een moment dat door de docent, 

conciërge  en/of schoolleiding wordt aangegeven binnen de reguliere schooltijd van 8.15 

uur tot 16.35 uur. School gaat altijd boven andere bezigheden als muziekles, training of 

een bijbaan. 

 

 

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

dubbel inhalen op een moment dat door de leerling coördinator wordt aangegeven. 

 

Uit de les gestuurd.  Wat nu?: 
Als een docent je uit de les stuurt, haal je bij de leerling coördinator in lokaal 1.00, een 

opvangbrief en daar vul je ook de brief in. Je blijft op de plaats die hij/zij je aanwijst en 

gaat voor jezelf aan het werk met opdrachten voor school. Indien deze niet aanwezig is 

meld je je bij de teamleider . 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. 

De docent registreert de verwijdering in Magister. Bij 3 verwijderingen wordt de IB’er  

erbij betrokken en legt deze contact met thuis. 

Consequenties kunnen uiteenlopen van een waarschuwing tot een interne schorsing of 

een verplicht begeleidingstraject. 

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

lichtkrant. De leerlingen 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.  
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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. 

De inhaal uren zijn (m.u.v. vrije dagen) op: dinsdagmiddag vanaf 15.00 uur 

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. 

Boeken:  

De leerling bestelt zijn boeken zelf via de website van Iddink (school betaalt). De 

leerlingen krijgen de boeken thuisgestuurd. De leerlingen moeten 

de schoolboeken kaften en in een stevige boekentas vervoeren. 

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 jaar en hij neemt één blokuur 

(= 2 lessen achter elkaar) per week in beslag. Dat blokuur is wel 

verplicht en telt mee als lestijd. Voor sommige classes vragen we 

een bijdrage voor kleding, bijzondere activiteiten of de 
materiaalkosten. 

Beroepsgerichte vakken  
De Vakroute bereidt je voor op het middelbaar beroepsonderwijs 

(mbo). Wil je een echte vakman of vakvrouw worden? 

Bij de Vakroute zet je de eerste stappen op weg naar een mooi 

beroep. We helpen je bij de zoektocht naar een richting die je 

leuk vindt, zorgen ervoor dat je de theorie en praktijk onder de knie krijgt en creëren zo 

een basis waarmee je goed voorbereid aan een passende vervolgopleiding in het 

Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) begint. 

Binnen de Vakroute kun je op twee niveaus een vmbo-opleiding volgen:  

• Basisberoepsgerichte leerweg, waarbij je doorstroomt naar  

      een tweejarige mbo-opleiding (niveau 2). 

• Kaderberoepsgerichte leerweg, waarbij je kunt doorstromen naar 

      een mbo-opleiding (niveau 3 of 4). 

 

We vinden het belangrijk dat je een vervolgopleiding kiest die bij je past. Daarom hebben 

we een breed aanbod van uitstroomprofielen: 

 • Dienstverlening en Producten 

 • Produceren, Installeren en Energie  

 • Bouwen, Wonen en Interieur 

 • Mobiliteit en Transport  

 • Economie en Ondernemen  

 • Zorg en Welzijn 
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Zoektocht naar talenten  

Een richting kiezen doe je natuurlijk niet zomaar. Want wat zijn je talenten? Waar liggen 

je interesses? En welke beroepen passen hierbij? Om daarachter te komen, maak je 

tijdens de Vakroute kennis met allerlei beroepenvelden. 

• Onderbouw:  

Talentclasses en Talent in Zicht. In het eerste en tweede leerjaar volg je twee uur per 

week een Talentclass.  

Er zijn vier richtingen: maatschappij, cultuur, sport en techniek.  

Binnen die richtingen kun je uit allerlei classes kiezen. Zo ontdek je wat je leuk vindt om 

te doen en waar je talenten liggen.   

Bij het programma Talent in Zicht volg je elke week een beroepsgericht vak. De ene keer 

ga je op school aan de slag, de andere keer bij een bedrijf of instelling. Door in het ‘echt’ 

aan het werk te zijn, kom je erachter wat verschillende beroepenvelden precies 

inhouden.   

• Bovenbouw:  

In de derde klas kies je een profiel, zodat je je volledig kunt richten op het beroepenveld 

dat jou het meest aanspreekt. Aan het eind van het schooljaar doe je examen. Het mooie 

is dat je daarna nog een heel jaar hebt om keuzemodules te volgen. Zo kun je jouw 

talenten verder ontwikkelen en ontdekken welke specifieke vervolgopleiding het best bij 

je past.   

 

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 IC4 is bedoeld voor een ieder die als ouder(s)/verzorger(s) of leerling 

betrokken is de Vakroute van het Ichthus College in Kampen aan de Flevoweg. 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 de leerjaren 3 en 4 ontvangen aan het begin van het schooljaar 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 
daarnaast een overzicht van alle (schoolexamen-)toets-momenten in dat jaar per vak.  

Vervolgstudie: 
In alle leerjaren volg je LOB lessen. Deze lessen helpen je, samen met het bezoeken van 

de open dagen in het MBO, bij het vinden van een geschikte vervolgopleiding. 

Er worden ook diverse voorlichtingsavonden georganiseerd. 

Meestal kom je er dan samen met je mentor en ouder(s)/verzorger(s) wel uit. Mocht dit 
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dan nog niet lukken dan kun de je een afspraak maken met de leerloopbaanbegeleider. 

De leerloopbaanbegeleider, dhr. Zijlstra,  kan je nauwkeurig en individuele informatie 

over vervolgstudies verschaffen. Zijn kantoor is in lokaal 1.84. 

 

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 verzorgen deze begeleiding. 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.  

 

Foto- en filmopnames:  
Voor onze schoolgids en andere communicatiemiddelen (sociale media, foldermateriaal) 
worden er soms foto’s gemaakt van leerlingen in diverse onderwijssituaties. 

Voor coaching en scholing van onze docenten maken we soms 

video-opnames in de les. We gaan zorgvuldig om met dit foto- en filmmateriaal en 

zorgen ervoor dat er aan het begin van elk schooljaar toestemming wordt gevraagd aan 

jou of je ouders/verzorgers. Deze toestemming wordt gegeven 

door middel van een toestemmingsformulier. Deze moet jij of je ouder/verzorger 

(wanneer je onder de 16 jaar oud bent) ondertekenen. 
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ACTIVITEITEN: 

Sportactiviteiten:  
De sectie bewegingsonderwijs verzorgt een aantal sportactiviteiten.  
Deze staan in het jaarrooster. 

CKV 
De sectie CKV verzorgt een aantal CKV-dagen, waarbij de leerlingen kennismaken met 
allerlei vormen van dans, muziek en cultuur. 

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

Kerst- en Paasviering, open dagen, de Grote Avond, de diploma-uitreiking.  
Iedereen (leerling en personeelslid) kan meedoen met verschillende muziekactiviteiten. 

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.  

Londenreis klas 4: 
In klas 4 kunnen de leerlingen o.l.v. de vaksectie Engels een dagexcursie naar Londen 
maken. 

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. 

Er kan daar volop geskied en 

gesnowboard worden. Deze reis 

is rondom de voorjaarsvakantie. 

 

 

 

 

 

 

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


14 

 

IC4: 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; 

 

 

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. 

 

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

 Als je tijdens de lessen de school wilt verlaten. 

 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 leerling coördinator: 
 Als je uit de les bent gestuurd. 

 

Melden bij de teamleider: 
 Als je uit de les bent gestuurd en de leerling coördinator is afwezig. 

 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.  

De volgende regeling geldt: 

Er wordt geen vrij verleend tijdens toets weken en voor uren waarop toetsen worden 

afgenomen of voor extra vakantiedagen. Voor het verlenen van bijzonder verlof zijn 

wij gebonden aan de kaders die de leerplichtwet ons geeft.  

     U kunt vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij 

belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Het is in 

uitzonderlijke gevallen mogelijk om verlof aan te       

     vragen voor vakantieverlof buiten de schoolvakanties om. Verlofaanvragen dienen 

(indien mogelijk) 6 weken van tevoren te worden gedaan bij de teamleider. 

     Het is niet mogelijk om verlof te krijgen om eerder op vakantie te gaan of later te 

kunnen terugkeren of wanneer in een andere periode er goedkopere aanbiedingen zijn.  

 

 

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; 
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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. De 

school zal de melding pas doen na contact met de ouder(s)/ verzorger(s). 

 

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 

deze  oranje brief 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 gehaald en 
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 16.35 uur, ook wanneer het 
lesrooster een vroegere eindtijd aangeeft.  

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 
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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 2, 3 en 4 zijn steward. Ze worden ondersteund door de 

conciërges en het docententeam.  

Dit is een verplichte taak en onderschrijft de waarden waar wij als school voor staan. 

 

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. 
 

Schoolbenodigdheden:  
Alle leerlingen moeten zelf voorzien in:  

 Stevige (waterdichte) rugtas 

 Laptop met laptophoes 

 Oordopjes 

 Gevuld etui: pennen, potloden, puntenslijper, gum en schaar 

 Geodriehoek 

 Rekenmachine, texas instruments TI-30XB Multiview 

 2 schriften A4 ruitjes 1x1 cm 

 10 schriften met lijntjes 

 Kaftpapier/rekbare hoes 

 Sportkleding, zaalschoenen en sportschoenen voor buiten 
 Een papieren agenda  

 
Laptop 
Alle leerlingen op het Ichthus College werken naast de boeken ook met een 
laptop. 

Zorg ervoor dat je elke dag je laptop of tablet opgeladen en je adaptor bij je hebt. Je 

gebruikt een laptop / tablet pas als de docent dit aangeeft. 

De leerling en zijn ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor een goed werkend 

apparaat. 
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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.  

 

 

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 in de kamer naast de conciërge loge.. Doe dat altijd in 

overleg met je docent. De ICT zal bekijken wat het probleem is en indien mogelijk (als 
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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 vooreen  

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 de rector. 

We kennen diverse regelingen op maat om u financieel tegemoet te komen. 

 
 

Personeel Maillijst 

Een overzicht van alle medewerkers van het Ichthus College aan de Flevoweg 68 vindt u 

in Magister.  

 

     Mail:                      
     info@ichthuskampen.nl 
 
     Magister + ELO:      
      www.ichthuscollege.info 
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