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We	hebben	goud	in	handen

Welkom op het Ichthus College, Scholengemeenschap voor vwo, havo, vmbo en praktijkonderwijs. 

Het Ichthus College is een christelijke school voor voortgezet onderwijs. Iedereen is welkom op onze school. Er hangt een 
prettige en veilige sfeer die motiveert om het beste uit jezelf te halen. We zijn een school met een breed aanbod. Ons onderwijs 
bestaat uit meer dan de “gewone” vakken. Al onze leerlingen verlaten de school met een diploma en zijn toegerust om hun 
bijdrage te leveren aan de samenleving.

Het Ichthus College is een persoonlijke school met een duidelijke visie: we hebben goud in handen. We zien om naar elkaar en 
ondersteunen elkaar om verder te komen. Leerlingen en medewerkers spelen hierin de hoofdrol, maar ook ouder(s)/
verzorger(s) zijn van grote betekenis. We streven ernaar om iedereen in een krachtige positie te brengen, zodat onze leerlingen 
succesvol zijn.

Deze schoolgids geeft informatie over de manier waarop wij tegen onderwijs aankijken, hoe de opleidingen eruitzien, welke 
afspraken er gelden in de school en hoe praktische zaken zijn geregeld.

Heb je na het doornemen ervan nog vragen? Neem dan contact met ons op. Op onze website www.ichthuskampen.nl vind je 
overigens nog meer informatie. Ik wens je veel plezier met het lezen van onze schoolgids.

John Odinot MBA
Directeur a.i.

School en schoolleiding

John Odinot      Reinier Meijering
Directeur a.i.      Teamleider academische route (vwo)
jcodinot@ichthuskampen.nl    rmeijering@ichthuskampen.nl

Andries van der Kolk     Bart Veldhuizen
Teamleider havo      Teamleider TL (mavo)
avanderkolk@ichthuskampen.nl    bveldhuizen@ichthuskampen.nl

Mirian Molenveld      Eric van Amelsfort
Teamleider vakroute     Teamleider vakroute
mmolenveld@ichthuskampen.nl    evanamelsfort@ichthuskampen.nl

       Faith Bosch
Eefke Kuiper-Klaassen     Leidinggevende organisatie en
Teamleider praktijkonderwijs    administratie
ekuiper@ichthuskampen.nl     fbosch@ichthuskampen.nl
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1. Visie en identiteit

Een christelijke school, waar iedereen welkom is 
Ons onderwijs is niet neutraal, maar waardengericht: christelijke waarden vormen daarbij het uitgangspunt. 
Om te weten wie je bent en wie je wil worden, heb je de ander nodig als spiegel.

We stimuleren elkaar om na te denken over wat ons beweegt en wat we belangrijk vinden. Dat kan gaan 
over zaken als morele moed, kwetsbaarheid en diversiteit. We kiezen voor een aanpak die ons allemaal 
stimuleert om dieper na te denken.

Waar merk je aan dat we een christelijke school zijn?
Dat we een christelijke school zijn, merk je aan onze dagopeningen, vieringen, lessen en onze omgangs-
regels. Ook vinden we (voorbeeld)gedrag van medewerkers, docenten en (oudere) leerlingen erg belangrijk. 
Je merkt het ook aan de aandacht en zorg die we hebben voor elkaar.

Vanuit onze missie werken wij aan het ontwikkelen van de talenten van onze leerlingen
en medewerkers. We hebben onze waarden vertaald in vijf beloften:

-  we bieden persoonlijk onderwijs
-  we investeren in elkaar
-  we geven aandacht aan zinnige vorming
-  we leggen krachtige verbindingen in de regio
-  we innoveren en excelleren 
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2. Ons onderwijs en afspraken

Het	Ichthus	College	in	Kampen	is	een	scholengemeenschap	voor	praktijkonderwijs,	vmbo,	havo	en	vwo	(en
gymnasium).	We	bereiden	onze	leerlingen	voor	op	een	vervolgopleiding	of	op	de	arbeidsmarkt.	Onze	aandacht	
voor	het	leren	van	leerlingen	vormt	het	fundament	van	onze	school.	Al	onze	leerlingen	verlaten	de	school	
met	een	diploma	en	zijn	toegerust	om	een	bijdrage	te	leveren	aan	de	samenleving.

Onze visie op leren
Het verzorgen van goed onderwijs - binnen en buiten de les - is het belangrijkste wat we doen. 
Drie uitgangspunten voor het leven zijn: 

•  Autonomie: leerlingen leren het beste door zelf actief aan de slag te gaan. Het is belangrijk om te leren 
het eigen leerproces vorm te geven, weten waar zij zijn en wat er gedaan moet worden om verder te 
komen.

•  Samenwerken: leren gaat beter door het samen te doen. Daarom stimuleren we dat leerlingen veel 
samenwerken met docenten, medeleerlingen en ook met mensen van buiten de school.

•  Competenties: we leggen in onze school niet de nadruk op wat de leerlingen nog niet onder de knie 
hebben, maar op wat ze wél weten en kunnen. Oftewel: de competenties. We zijn een vertrouwde 
leeromgeving waarin leerlingen zich zeker voelen over competenties en waar ze deze verder kunnen 
verbeteren.

We leren in belangrijke mate samen, namelijk door met elkaar te overleggen, te discussiëren en elkaar te 
stimuleren. Het leren in de school gaat gaat de hele dag door; we leren samen en iedereen is betrokken. De 
docent stimuleert je om kritisch en creatief te denken en om in gesprek te gaan over je eigen leerproces. 
Nieuwe technologieën en onderzoeksresultaten ondersteunen ons hierbij. We maken verstandig gebruik 
van ICT.
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De 7 belangrijkste leef- en werkafspraken

Op onze school hebben we een prettig leerklimaat en gaan we vriendelijk met elkaar om. We hebben 
respect en zorg voor elkaar, voor elkaars bezittingen en ons gebouw. Jaarlijks besteden we aandacht aan 
onze huisregels zodat ze levend blijven en weten wat we van elkaar mogen verwachten. Onze huisregels 
vormen de basis voor een rustige en veilige (werk)sfeer in de school en tijdens de les. We mogen elkaar 
aanspreken op het naleven van de huisregels, want binnen het Ichthus College geloven wij dat we samen 
de sfeer maken! In al onze lokalen hangt een overzicht van de huisregels zowel geldend voor docenten als 
leerlingen.

De kern van alle huisregels bestaat uit zeven pijlers:
1. Jij bent de moeite waard, ik ook!
2.  We hebben aandacht en respect voor elkaar
3.  We zijn verantwoordelijk voor ons leerproces
4.  We komen afspraken na en komen op tijd
5.  We leven gezond en helpen elkaar
6.  We spreken positief over elkaar
7.  We houden onze omgeving schoon
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Creativiteit en verdieping
Met ons onderwijsprogramma zetten we in op brede ontwikkeling. Met ons onderzoeksprogramma, met 
projecten, excursies, en onze TiZ-lessen en kunstvakken verdiepen we de kennis en vaardigheden van 
leerlingen. Bij creativiteit wordt vaak alleen gedacht aan kunst, cultuur en vakken als drama, muziek en 
tekenen. Maar creativiteit omvat meer dan dat alleen. Het is buiten de kaders kunnen denken, vernieuwend 
zijn en origineel. Een creatieve leerling onderneemt, onderzoekt en is in staat om oplossingen te verzinnen.
 
Bezinningsmoment
Elke lesdag wordt het eerste lesuur door de docent gestart met een dagopening. De dag  openingen worden 
geschreven door docenten uit de verschillende teams. Elke opening bevat Bijbelse en actuele maatschap-
pelijke thema’s en zijn erop gericht om met elkaar in gesprek te gaan. Dit zijn voor ons waardenvolle 
momenten waarbij we elkaar vormen om bij te dragen aan onze samenleving.

Digitaal onderwijs en laptopgebruik
Op het Ichthus College werken we in de klas met tekst- en werkboeken. Daarnaast adviseren we om tijdens 
de les gebruik te maken van een laptop. Deze laptop wordt ingezet voor tekstverwerking, het versturen 
van berichten en het gebruik van vakspecifieke applicaties, internet en programma’s met activerende 
werkvormen.

Onze leerlingen kunnen al heel wat op hun laptop, maar om ICT effectief in te zetten bij het leren hebben 
leerlingen ondersteuning en gerichte sturing nodig. In klas 1 krijgen de leerlingen een periode ICT-les. Ze 
leren bestanden te beheren, veilig om te gaan met sociale media en om effectief te werken met Microsoft 
365.

Verder maken we gebruik van elektronische leeromgevingen (ELO’s): websites waarin elk vak een eigen 
‘ruimte’ heeft. Hier staat alle informatie, opdrachten en toetsen die de leerlingen nodig hebben. Als 
leerlingen ziek zijn, kan de les vaak gewoon op afstand gevolgd worden.

We gebruiken de laptop ook om ondersteuning te bieden bij auditieve, visuele en/of dyslexieproblemen.

Landstede Groep
Het Ichthus College is een stichting met een eenheid in Kampen en in Dronten. De stichting maakt deel uit 
van Landstede Groep, een bestuurlijk samenwerkingsverband van scholen dat zich inzet voor goede werk- 
en leeromstandigheden voor leerlingen en medewerkers.



3. Inrichting van ons onderwijs 

Vaklessen
Onze lessen duren 60 minuten en worden gegeven door bevoegd personeel en docenten in opleiding 
(onder begeleiding van ervaren docenten). Zij wisselen klassikale instructie af met verschillende 
werkvormen. Zo wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de onderwijsbehoefte en motivatie van leerlingen.

Toetsen en toetsweken
Op onze school verzamelen we dagelijks gegevens over de leerresultaten van leerlingen. Toetsing is voor 
ons een belangrijk onderdeel van het leerproces; het omvat zowel de start als de afsluiting van het 
leerproces. Cijfers voor toetsen zijn belangrijk voor ons onderwijs: ze geven betekenis aan waar de 
leerlingen staan. Echter, het is onze feedback die de leerlingen helpt en verder brengt. Daarom zetten we 
in op formatieve toetsen (voortgangstoetsen). Hiermee maken we zichtbaar of leerlingen de gestelde 
leerdoelen beheersen en wat nog moet worden geleerd.

In de school streven we naar een goede balans tussen zogenoemde formatieve en summatieve toetsen 
(afrondende toetsen). Met summatieve toetsen controleren we of het leren over een langere periode 
voldoende heeft opgeleverd.

In de bovenbouw worden summatieve toetsen afgenomen tijdens vaste, ingeroosterde weken. In 
toets weken zijn er geen regulieren lessen. Het examenjaar bevat tentamenweken. Hierin worden school-
examens afgenomen die meetellen voor het schoolexamencijfer, dat 50% van het eindcijfer uitmaakt.

Leerwegen...
• ... bereiden je beter voor op je vervolgstudie
• ... laten je eerder nadenken over je toekomst
• ... zorgen voor een leertraject op maat

Projectweken
Een aantal keer per schooljaar organiseren we een activiteitenweek voor de onderbouw. Tijdens deze week 
zijn er minder gewone lessen, maar wordt er in de praktijk geleerd, bijvoorbeeld in de vorm van een 
excursie, sporttoernooi, project, workshop, (groeps)presentatie, etc..

Lesrooster
Het Ichthus College werkt met een vast basisrooster dat dagelijks door de roostermakers wordt geactua-
liseerd. Aanpassingen - in verband met uitval- komen automatisch in het persoonlijke lesrooster te staan 
dat in te zien is via Magister.

Lesuitval
Onder onderwijstijd wordt alle ingeplande tijd verstaan die wordt gebruikt voor het onderwijsprogramma. 
Dit gaat om lessen maar ook om andere onderwijsactiviteiten, zoals excursies, stages, ed. Jaarlijks 
programmeren we voldoende onderwijstijd. Bij lesuitval wordt actie ondernomen voor vervanging en 
(indien mogelijk) het inhalen van gemiste tijd. In eerste instantie door eigen medewerkers, bij langdurige 
uitval ook door externe docenten.
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Per leerjaar wordt een gemiddelde norm gehanteerd van 1000
klokuren (examenklas 700 uur). Leerlingen die sneller door de 
stof gaan, mogen dat (op individuele basis) in minder uren 
doen (behoudens de leerplicht).

In principe zijn alle leerlingen verplicht om voor elke les naar school te komen, ook wanneer het slechts om 
één of twee lessen per dag gaat. In overleg met de teamleider kan voor leerlingen uit de ‘buitengebieden’
afgeweken worden van deze regel. De onderwijstijd en -planning wordt jaarlijks geëvalueerd met de 
ouders/ verzorgers en leerlingen van de medezeggenschapsraad.

KWT-uren
Naast de reguliere uren hebben de leerlingen van de Campus in de bovenbouw Keuze Werk Tijd (=KWT) 
lesuren. Tijdens deze uren wordt ingespeeld op persoonlijke vragen en/of ondersteuningsbehoeften. 
Maatwerkuren worden alleen opgenomen in de onderwijstijd als ze daadwerkelijk worden gevolgd door 
de leerlingen onder begeleiding van een docent.

Aanmelding en plaatsing
Het advies van de basisschool is bindend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Bij een hogere 
Citoscore kan de basisschool het advies bijstellen. Aanmelden kan via het formulier dat op de basisschool 
te krijgen is. Het is ook te downloaden via www.ichthuskampen.nl.

Dakpanklassen
De overstap van basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor veel kinderen behoorlijk wennen. De 
brugklas duurt bij ons daarom twee jaar, zodat de leerlingen in klas 3 echt op de juiste plek zitten. In deze 
twee jaren zitten zij in een vaste groep en blijven ze dezelfde mentor hebben. Dat geldt ook zoveel mogelijk 
voor de docenten. In de klas wordt gewerkt met leerdoelen; de uitleg en verwerkingsopdrachten worden 
op verschillende niveaus aangeboden. Zodoende kunnen de leerlingen werken op hun eigen niveau of 
ervaren of het lukt om op een hoger niveau te werken voor 1 of meerdere vakken.

Magister
Onze school maakt gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem genaamd Magister. Elke leerling en 
ouder/ verzorger heeft een eigen account dat zowel online als via een app voor mobiele telefoon en tablet 
is in te zien. Nieuwe (brugklas)leerlingen en hun ouders/verzorgers ontvangen de inloggegevens van dit 
account aan het begin van het schooljaar.

Binnen Magister hebben leerlingen toegang tot: het lesrooster, het huiswerk, hun verzuim, schoolre-
sul taten en digitale boeken en de elektronische leeromgeving, genaamd ELO. Met Magister kunnen ook 
opdrachten ingeleverd en berichten verstuurd worden. .

Ben je het wachtwoord van Magister kwijt? Kies dan de optie ‘Wachtwoord vergeten’. Magister stuurt een
herstelinstructie naar het aan het account gekoppelde e-mailadres. Voor leerlingen is dit het e-mailadres 
van het Ichthus College (@leerling.ichthuskampen.nl). Voor ouders/verzorgers is dit het e-mailadres dat 
bekend is bij onze administratie. Het is belangrijk is om het e-mailadres aan te laten passen bij onze 
administratie wanneer dit is veranderd!
Wanneer een leerling 18 wordt, vervalt automatisch de toegang voor ouders/verzorgers. De leerling kan 
deze toegang zelf weer toekennen via de website van Magister.onze docenten is geregeld.



PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting)
Als de leerlingen in een (voor)examenklas (en 4 vwo) zitten, dan krijgen zij begin oktober het Programma van 
Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin staan onder andere de regels rondom de examens en een overzicht van alle 
toetsmomenten in dat jaar. Op deze manier weten zij exact hoe het schoolexamen eruit ziet: wat de toetsvorm, 
weging en planning is.

Overgangsnorm
Of leerlingen over gaan naar de volgende klas hangt natuurlijk voor het grootste deel af van de cijfers, maar ook 
inzet en werkhouding tellen mee. Is een van deze aspecten onder de maat of juist erg hoog? Dan gaan we dit met 
elkaar bespreken om tot een oplossing te komen. Jaarlijks evalueren we onze aanpak en overgangsnormen met 
ouders en leerlingen. We zoeken naar de leerweg die het beste bij de leerling past. Welk besluit we ook nemen, we 
doen dit in overleg met de leerling en zijn ouder(s)/verzorger(s). Meer over de overgangsregeling is te lezen op 
onze website www.ichthuskampen.nl onder het kopje voor ouders. 

10

Onderbouw
TL/mavo: 1 en 2
havo/vwo: 1, 2 en 3

 08.10 uur 1e bel

Les 1 08.15 - 09.15 uur
Pauze 09.15 - 09.30 uur
Les 2 09.30 - 10.30 uur
Les 3 10.30 - 11.30 uur
Pauze 11.30 - 12.00 uur
Les 4 12.00 - 13.00 uur

Les 5 13.00 - 14.00 uur

Pauze 14.00 - 14.15 uur
Les 6 14.15 - 15.15 uur
Les 7 15.15 - 16.15 uur
Les 8 16.15 - 17.15 uur

Afwijkende lestijden op 
dinsdag voor de onderbouw 
vwo/AR

 08.10 uur 1e bel

Les 1 08.15 - 09.15 uur
Les 2 09.15 - 10.15 uur
Pauze 10.15 - 10.30 uur
Les 3 10.30 - 11.30 uur
Les 4 11.30 - 12.30 uur
Pauze 12.30 - 13.00 uur
Les 5 13.00 - 14.00 uur
Les 6 14.00 - 15.00 uur

Bovenbouw
TL/mavo: 3 en 4
havo/vwo: 4, 5 en 6

 08.10 uur 1e bel

Les 1 08.15 - 09.15 uur
Les 2 09.15 - 10.15 uur
Pauze 10.15 - 10.30 uur
Les 3 10.30 - 11.30 uur
Les 4 11.30 - 12.30 uur
Pauze 12.30 - 13.00 uur
Les 5 13.00 - 14.00 uur
Les 6 14.00 - 15.00 uur
Pauze 15.00 - 15.15 uur
Les 7 15.15 - 16.15 uur
Les 8 16.15 - 17.15 uur

Les- en pauzetijden ICK
In Kampen worden de volgende lestijden gehanteerd.

Tijdens de rapportvergaderingen kunnen de lestijden worden aangepast.



Vakanties en vrije dagen voor leerlingen

Start schooljaar   dinsdag   18 augustus 2020
Herfstvakantie   maandag  12 oktober t/m vrijdag 16 oktober 2020
Kerstvakantie    maandag  21 december t/m vrijdag 01 januari 2021
Voorjaarsvakantie   maandag  22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021
Goede vrijdag    vrijdag   02 april 2021
Tweede Paasdag   maandag  05 april 2021
Koningsdag en -vakantie  maandag  26 april t/m 07 mei 2021
Hemelvaartsdag(en)   donderdag  13 mei 2021 t/m vrijdag 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag   maandag  24 mei 2021
Zomervakantie   maandag  12 juli t/m 20 augustus 2021

Vrije dagen voor leerlingen (werk, studie en ontwikkeldagen docenten):
     maandag  17 augustus 2020
     dinsdag   06 oktober 2020
     woensdag  18 november 2020
     maandag  08 februari 2021
     donderdag  11 maart 2021
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Verkorte lesrooster
Bovenbouw
TL/mavo: 3 en 4
havo/vwo: 4, 5 en 6
 08.10 uur 1e bel
Les 1 08.15 - 08.45 uur
Les 2 08.45 - 09.15 uur
Les 3 09.15 - 09.45 uur
Les 4 09.45 - 10.15 uur
Pauze 10.15 - 10.30 uur
Les 5 10.30 - 11.00 uur
Les 6 11.00 - 11.30 uur
Les 7 11.30 - 12.00 uur
Les 8 12.00 - 12.30 uur

Verkorte lesrooster 
Onderbouw
TLmavo: 1 en 2 
havo/vwo: 1, 2 en 3
 08.10 uur 1e bel
Les 1 08.15 - 08.45 uur
Les 2 08.45 - 09.15 uur
Les 3 09.15 - 09.45 uur
Pauze 09.45 - 10.00 uur
Les 4 10.00-10.30 uur
Les 5 10.30 - 11.00 uur
Les 6 11.00 - 11.30 uur
Les 7 11.30 - 12.00 uur
Les 8 12.00 - 12.30 uur

Lestijden Praktijkroute en 
vakroute

Les 1: 08.30 - 09.30 uur
Les 2: 09.30 - 10.30 uur
Pauze: 10.30 - 10.45 uur
Les 3: 10.45 - 11.45 uur
Les 4: 11.45 - 12.45 uur
Pauze: 12.45 - 13.05 uur
Les 5: 13.05 - 14.05 uur
Les 6: 14.05 - 15.05 uur
Pauze: 15.05 - 15.20 uur
Les 7: 15.20 - 16.20uur
Les 8: 16.20 - 17.20uur

Verkorte lesrooster én de les- en pauzetijden van PRO ICK



4. Leerroutes: leren op maat

De	 één	verdiept	 zich	 het	 liefst	 in	 een	 boek,	 de	 ander	 is	 graag	 praktisch	 bezig.	We	 zijn	 op	 een	 unieke	 manier	

verschillend.	En,	de	ontwikkeling	van	iemands	talenten	verloopt	dynamisch	en	verschilt	per	persoon.	Daarom	

is	ons	onderwijs	ondergebracht	in	vier	leerwegen:	de	praktijkroute,	de	vakroute	(BB/KB),	de	vhbo-route	(havo/

mavo)	 en	 de	 academische	 route	 (vwo).	 De	 manier	 van	 lesgeven,	 aanpak	 van	 de	 docent	 en	 de	 lesmaterialen	

verschillen	per	route.	In	onze	leerroutes	worden	leerlingen	voorbereid	op	een	vervolgopleiding.	We	leren	ze	

zelfstandig	te	werken,	goed	te	plannen	en	overzicht	te	houden.

Beter voorbereid op een vervolgstudie
Na het Ichthus College kunnen de leerligen naar het mbo, het hbo of de universiteit. Op die scholen wordt 
veel zelfredzaamheid gevraagd. Dat is soms best wennen. Relatief veel studenten lopen daardoor 
vertraging op in hun vervolgstudie of komen erachter dat ze een verkeerde keuze hebben gemaakt. Wij 
willen dat voorkomen. In onze leerroutes gaan de leerlingen langzaam maar zeker wennen aan de manier 
van leren op de vervolgopleiding.

Vanaf klas 1 bezig met je toekomst
Niet weten wat ze willen worden… Zich afvragen waarom ze al die algemene vakken moeten volgen… Dat 
motiveert natuurlijk niet echt. Daarom beginnen de leerlingen bij ons al vroeg met nadenken over wat ze 
ná het Ichthus College willen doen. Al in de eerste klas gaan ze actief op zoek naar hun interesses en 
talenten. Dit doen we tijdens aparte beroepsgerichte lessen, excursies, gesprekken met de mentor e.d.
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Samenwerking met mbo, hbo en universiteiten
We werken al samen met het mbo (o.a. Landstede MBO, Deltion College, Zone.college en Vakschool CIBAP), 
hbo (o.a. Hogeschool Windesheim) en universitaire instellingen (Universiteit Twente en Universiteit 
Utrecht). Die samenwerking willen we verder uitbreiden, waardoor ook verkorte leertrajecten mogelijk 
worden. Met Hogeschool Windesheim hebben we een convenant waarin onder andere ook nascholing van 
onze docenten is geregeld.

Praktijkroute
Vmbo bbl, vmbo kbl en mbo 
Leslocatie: Ichthus 4, Flevoweg 68, Kampen (VIA-gebouw) 

DE	PRAKTIJKROUTE	BEREIDT	LEERLINGEN	VOOR	OP	WERK	OF	BEROEPSOPLEIDING	IN	HET	MBO	(NIVEAU	1).

De Praktijkroute is echt wat voor leerlingen die een voorkeur hebben voor leren door doen. Zij kunnen op 
deze route terecht tot en met hun 18e. Het belangrijkste doel van de route is dat zij zichzelf kunnen redden 
in de maatschappij. Daarom krijgen ze veel echte praktijkopdrachten die we ondersteunen met theorie-
lessen.

Op weg naar de toekomst
In de eerste drie jaar van de Praktijkroute volgen de leerlingen allerlei vakken, zoals houttechniek, zorg & 
welzijn, Nederlands, rekenen en sociale vaardigheden. Na het derde jaar kunnen zij een keuze maken voor 
het volgen van een eigen praktijkrichting. Ze ontdekken en leren wat ze leuk vinden om te doen. Ook 
volgen de leerlingen een stage, waarbij ze oefenen met het werken op een echte werkplek.

Praktijkvakken die nu gegeven worden zijn:
•  Dier- en Groenverzorging
 Het leren van (basis)vaardigheden in groen en met dier, het onderhouden van particuliere tuinen,
 openbaar groen, grasvelden, dieren verzorgen, klus- en sloopwerkzaamheden.
•  Techniek
 Het leren van (basis)vaardigheden van hout- en metaalbewerking, elektrotechniek, fietstechniek en
 lastechniek.
•  Zorg en Welzijn
 Je leert hier (basis)vaardigheden van uiterlijke verzorging, wonen, gezondheidseducatie, mode en
 kleding, kassa- en baliewerkzaamheden, linnenkamer, civiele dienst, babyverzorging, inclusief een
 onderdeel dienstverlening: verzorgen van koffie/thee, kopieerwerk, schoonmaak, boodschappen, oud
 papier ophalen, helpen bij klussen in en rondom de school, etc. 
•  Consumptief
 Het leren van de (basis)vaardigheden in de:
 Kleinkeuken: zelfstandig leren koken voor je eigen woonsituatie.
 Grootkeuken: catering voor de hele school in pauzes, catering voor kerst- en paasviering,
 schoolverlatersdiner en dinerverzorging voor externen..
•  CKV
  Het leren van (basis)vaardigheden op het terrein van handvaardigheid, muziek en tekenen. In de toekomst
 denken we ook aan drama.



Twee trajecten
Binnen de richting kun de leerlingen twee trajecten volgen. Het ene traject is gericht op werk, het andere 
op het behalen van een mbo-diploma niveau 1. Samen kijken we welk traject het beste past.

•  Traject 1: werken naar werk
De leerlingen volgen het reguliere onderwijsprogramma. Zij ontwikkelen zich het beste door zo veel 
mogelijk bezig te zijn met realistische, praktische opdrachten. De eerste stage wordt in het derde leerjaar 
gelopen. De volgende stage start vanaf 16 jaar met de mogelijkheid tot uitstroom naar werk vanaf 18 jaar. 
De Praktijkroute heeft een netwerk van stagebedrijven. Er is dus altijd plek. Bovendien bieden we in 
samenwerking met deze bedrijven branchegerichte cursussen aan. Zo kunnen zij bijvoorbeeld een cursus 
volgen op het gebied van eerste hulp, werken in een winkel of het besturen van een heftruck. Sluiten de 
leerlingen de cursus met succes af? Dan krijgen ze een certificaat dat lokaal of landelijk wordt erkend.

•  Traject 2: mbo-diploma halen
De leerlingen starten in het reguliere onderwijsprogramma. Gaandeweg de schooljaren wordt er meer
uitdaging aangeboden door de theorievakken Nederlands en rekenen op entreeniveau aan te bieden. Dit 
traject start na de eerste twee jaren op het praktijkonderwijs (van 14 tot en met 15 jaar). Als zij dit traject 
aankunnen, zullen de leerlingen het traject vervolgen en krijgen ze les in een speciale klas. Hier worden de 
theorievakken Nederlands, rekenen en burgerschap op 1F-niveau aangeboden. Mocht in de klas blijken dat 
zij ook dit niveau aankunnen en hebben de leerlingen laten zien dat ze stage kunnen lopen, dan kunnen ze 
vanaf 16 jaar 2 dagen stage en 3 dagen les op het entreetraject binnen het praktijkonderwijs krijgen. Deze 
opleiding duurt 1 jaar. Voordat wij dit traject starten, vindt er overleg plaats met ouders/verzorgers. Meer 
informatie over het behalen van een mbo-diploma op het praktijkonderwijs is te vinden op de website van 
de rijksoverheid.

Rust, structuur en begeleiding
Het praktijkonderwijs heeft een eigen plek in het gebouw VIA. Een eigen overblijfruimte, theorie- en
praktijklokalen, plein en ingang. Er werkt een klein team van docenten en hulpverleners die alle leerlingen 
goed kennen. De klassen bestaan uit ongeveer 15 leerlingen en zij krijgen een vaste mentor die hen het 
hele jaar begeleidt. Tijdens, maar ook na de Praktijkroute staan we voor de leerlingen klaar. Tot twee jaar 
na de opleiding houden we contact over hoe het gaat. Want dat onze leerlingen kunnen uitblinken in wat 
zij doen, staat bij ons centraal! 
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Lessentabel Praktijkonderwijs

Klas PRO-
BVG1

PRO-
BVG2

PRO-
BSG

PRO-
STG1

PRO-
STG2

PRO-
STG3

PRO-
STG4

PRO-
ENTREE

PRO
PRO+

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding 1 1 1 1

Burgerschap 1 1 1 1 1 1 1

Nederlandse taal 3 3 3 1 1 1 2 2

Rekenen 2 2 2 2 1 1 2 2

Culturele en kunstzinnige vorming 2 2 2

Consumptieve technieken 2 2 2

Engelse taal 1 1 1

Godsdienst 1 1 1 1 1 1

Informatiekunde 1 1 1 1 1 1

Lichamelijk Opvoeding 3 3 3 2 1 2 2

Leerwerkprestatie 3

Mens & Maatschappij 1 1 1

Plant & dier 2 2 2

Keuzedeel 2

MentorContactTijd 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sociale vaardigheden 2 2 1 1 1 1 1

Talent in zicht 5 5 5

Stageles 1

Algemene technieken 2 2 2

Zorg & welzijn breed 2 2 2

Totaal Lesuren: 27 27 27 16 11 3 1 16 16

Totaal Stage:  11 16 24 32 16 11



Vakroute
Vmbo bbl, vmbo kbl en mbo 
Leslocatie: Ichthus 4, Flevoweg 68, Kampen (VIA-gebouw) 

DE	VAKROUTE	BEREIDT	LEERLINGEN	VOOR	OP	HET	MIDDELBAAR	BEROEPSONDERWIJS	(MBO)

Bij de Vakroute zetten leerlingen de eerste stappen op weg naar een mooi beroep als vakman of vakvrouw. 
We helpen hen bij de zoektocht naar een richting die ze leuk vinden, zorgen ervoor dat zij de theorie en 
praktijk onder de knie krijgen en creëren zo een basis waarmee ze goed voorbereid aan een passende 
vervolgopleiding in het mbo beginnen.

Niveaus en uitstroomprofielen
Binnen de Vakroute kun je op twee niveaus een vmbo-opleiding volgen: 
• Basisberoepsgerichte leerweg, waarbij je doorstroomt naar een tweejarige mbo-opleiding.
• Kaderberoepsgerichte leerweg, waarbij je kunt doorstromen naar een mbo-opleiding.

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

Zoektocht naar talenten
Een richting kiezen gaat niet zomaar. Want wat zijn hun talenten? Waar liggen de interesses? En welke 
beroepen passen hierbij? Om daar achter te komen, maken de leerlingen tijdens de Vakroute kennis met 
allerlei beroepenvelden.

Onderbouw: Talent in Zicht
Bij het programma Talent in Zicht volgen zij elke week een beroepsgericht vak. De ene keer gaan ze op 
school aan de slag, de andere keer bij een bedrijf of instelling. Door in het ‘echt’ aan het werk te zijn, komen 
zij erachter wat verschillende beroepen precies inhouden.  

Bovenbouw: een richting kiezen
In de derde klas kiezen de leerlingen een profiel, zodat ze zich volledig kunnen richten op het beroepenveld 
dat hen het meeste aanspreekt. Aan het eind van het schooljaar doen zij examen in de verplichte beroeps-
gerichte modules. Het mooie is dat zij daarna nog een heel jaar hebben om specialisatiemodules te volgen. 
Zo kunnen de leerlingen hun talenten verder ontwikkelen en ontdekken welke specifieke vervolgopleiding 
het best bij hen past. 
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Kiezen is een vak
Uiteraard staan de leerlingen niet alleen bij de keuze voor een vervolgopleiding. Vanaf de eerste klas 
volgen de leerlingen het vak loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Daarbij hoort een vaste mentor. Hij of zij 
begeleidt leerlingen bij de zoektocht, maakt hen bewust van kwaliteiten en geeft hen af en toe een duwtje 
in de juiste richting. Fijn, want kiezen is en blijft een vak.. 

Theorie en praktijk
Theorie is nodig om een diploma te halen. En dat is niet voor niks. Als je weet wat je doet, dan ben je in 
staat om praktijkopdrachten goed te doen. Maar dat geldt ook andersom: wanneer de leerling een 
opdracht in de praktijk heeft gedaan, wordt de lesstof beter begrepen. Zo kom je bij de Vakroute steeds een 
stap verder. Want wat je vandaag leert, vormt het startpunt van morgen.

Theorie: van boek tot laptop
 Bij de Vakroute leert iedereen op zijn of haar manier: door een boek open te slaan of de lesstof op de laptop 
te openen. Het is zelfs mogelijk om digitaal opdrachten te maken. Handig voor de leerling, maar ook voor 
de docent. De docent ziet in een oogopslag welke stof nog niet helemaal duidelijk is bij de leerlingen en 
past daarop de lessen aan. 

Praktijk: aan de slag!
Soms lijkt het op de Vakroute alsof de leerlingen al aan het werk zijn. Zo maken ze mooie gerechten in de 
keuken, gaan ze aan de slag met het repareren van een auto of behandelen ze iemand in de schoon-
heidssalon. Net echt, helemaal wanneer de leerlingen een opdracht uitvoeren voor een bedrijf of instelling 
uit de buurt. Natuurlijk sta je er niet alleen voor. De docenten hebben vaak een achtergrond in de praktijk, 
waardoor ze bij alle vragen over het bedrijfsleven kunnen helpen. Op de Vakroute is er ook extra aandacht 
voor techniekonderwijs in samenwerking met het basisonderwijs, Almere College en het Pieter Zandt 
College. Door deze samenwerking is het mogelijk om bij steeds meer bedrijven in Kampen en omstreken 
te zien, leren én ervaren in de praktijk.

Stage lopen
In het derde jaar lopen de leerlingen stage. Groot voordeel is dat zij op school al veel ervaring hebben 
opgedaan. Hierdoor durven ze deze spannende stap naar werk vol zelfvertrouwen te zetten. Bovendien 
ontdekken leerlingen of ze direct aan het werk willen of verder willen studeren.

Leerzame projectweken
Twee à drie keer per jaar organiseren we projectweken. Tijdens zo’n projectweek gaan de leerlingen in 
groepen aan de slag met een bepaald onderwerp. Leuk, maar vooral leerzaam. Van samenwerken tot 
presenteren en oplossingsgericht denken, ze ontwikkelen allerlei vaardigheden.

Samenwerking met het mbo
Het Ichthus College maakt deel uit van Landstede Groep. Met de mbo-opleidingen van Landstede MBO 
werken we samen om de aansluiting zo goed mogelijk in te richten. Je kunt op het Ichthus College al de 
mbo bblopleidingen voor metaalbewerking en autotechnicus volgen.
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Gezonde school
De Vakroute is door het Voedingscentrum beloond met de Gouden Schoolkantine schaal 2019.

Lessentabellen Vakroute

Opleiding BBL1
KBL1

BBL2
KBL2

BBL3
KBL3

BBL4
KBL4

MBO2
MBO34

Extra info

60 minuten

Bouwen, wonen en interieur ** 9 9

Biologie * 3 3 Profielgebonden keuzevak

Burgerschap 1

Drama 1 1

Dienstverlening en producten/groen ** 9 9

Dienstverlening en producten/horeca ** 9 9

Dienstverlening en producten/sport & veiligheid ** 9 9

Economie 2 1

Economie * 3 3 Profielgebonden keuzevak

Engels 3 3 2 2 0,5 Periode van een half jaar

Economie en ondernemen ** 9 9

Godsdienst 1 1

Informatiekunde 0,25 Periode van 9 weken

Kunstvakken 1 1

Lichamelijke Opvoeding 3 3 2 1

Loopbaan Oriëntatie Begeleiding 2 1 1 1

Maatschappijleer 1

Mens & Maatschappij 2 1

Mens & Natuur 1 2

Mens & Techniek 1 2

Mentor Contact Uur 1 1 1 1

Mobiliteit en transport ** 9 9

Metaaltechniek * 3

Nederlands 3 3 3 3 0,5 MBO periode van half jaar

Natuur- en scheikunde 1 * 3 3
Profielgebonden keuzevak

Produceren, installeren en energie ** 9 9

Rekenen 1 1 1 1

Sociale Vaardigheidstraining 0,19 0,19 Periode van 7 weken

Tekenen 1 1

Talent in Zicht 3 3

Voertuigtechniek * 3

Wiskunde 3 3 3 3

Zorg en welzijn ** 9 9

* keuzevak
** profiel
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Vhbo-route (mavo-hav0)
Vmbo tl en havo 
Leslocaties: Ichthus 1, Jan Ligthartstraat 1, Kampen

DE	VHBO	ROUTE	BEREIDT	LEERLINGEN	VOOR	OP	NIVEAU	4	IN	HET	MBO	OF	EEN	HBO-OPLEIDING.

School wordt pas echt interessant als je weet waarvoor je leert. Bij de Vhbo-route is dat vanaf de eerste 
schooldag duidelijk. De leerlingen maken kennis met beroepen, ontdekken talenten en komen erachter 
welke vaardigheden ze nodig hebben voor hun droombaan. Daarbij krijgen ze de vrijheid om te leren hoe 
zij dat willen. Zo kunnen zij zichzelf van hun beste kant laten zien.

Twee jaar dezelfde klas en docenten
Van de basisschool naar het voortgezet onderwijs: dat is behoorlijk wennen. Om te zorgen dat die over-
gang zo soepel mogelijk verloopt, hebben wij gekozen voor een tweejarige brugklas, met dezelfde klasge-
noten en docenten.

Leerlingen kunnen op twee manieren instromen in de Vhbo-route: in een vmbo-tl/havo-klas of in een 
havo+klas. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht van de basisschool. Omdat we een tweejarige brugklas 
hebben, is er vervolgens genoeg tijd om te kijken welk niveau het beste past.

Leerdoelen
Bij elk vak zijn er leerdoelen, zodat de leerlingen goed weten wat ze gaan leren.. Dat is op veel basisscholen 
ook zo. Vanaf de eerste lesdag in september tot en met de kerstvakantie werken ze aan dezelfde leerdoelen 
als de  medeleerlingen (op hetzelfde niveau). Hebben ze meer uitleg, oefening en hulp nodig om de leer-
doelen te halen? Dan krijgen ze dat. In deze periode leggen de leerlingen een goede basis. Ze wennen aan 
de  manier van werken op school en alles wat daar verder bij komt kijken.

De tweede helft van het schooljaar en in klas 2 werken de leerlingen met leerdoelen op verschillende ni-
veaus. Dat kan per vak verschillen. Zo houden we zicht op hun ontwikkeling.

Dinsdag: keuzedag
De dinsdag is een keuzedag. Vanaf klas 1 kunnen leerlingen zelf keuzes maken binnen de vakken. Niet 
iedereen heeft namelijk evenveel tijd per vak nodig. Vinden ze wiskunde bijvoorbeeld moeilijk en aard-
rijkskunde makkelijker? Dan kunnen ze extra tijd aan wiskunde besteden en misschien wat minder aan 
aardrijkskunde. De mentor begeleidt hen bij het kiezen.

Classes: talenten ontdekken
De leerlingen krijgen ook classes in klas 1 en 2. Tijdens deze classes doen zij ervaring op in allerlei gebieden: 
van sport tot horeca en van techniek tot kunst. Op grond van die ervaringen ontdekken zij wat ze leuk vin-
den en waar ze zichzelf in willen verdiepen in klas 2. In klas 2 kunnen ze drie van deze projectclasses volgen. 
In klas 3 en 4 worden de classes beroepsgericht. Ze ontdekken steeds meer wat voor beroepen er horen bij 
een bepaalde richting. Ook zien ze welke mbo- en hbo-opleidingen erbij passen.



Kiezen is een vak
Uiteraard staan onze leerlingen niet alleen bij de keuze voor een mbo- of hbo-opleiding. Vanaf klas 1 heb-
ben zij een vaste mentor. De mentor begeleidt hen bij de zoektocht, zorgt ervoor dat ze weten wat de 
talenten zijn en geeft hen af en toe een duwtje in de juiste richting. Prettig, want kiezen is en blijft een vak.

Verbinding met de praktijk
We proberen elk vak zo interessant mogelijk te maken. Dat doen we door de verbinding te leggen met de
praktijk. Onze leerlingen schrijven bij Nederlands bijvoorbeeld niet zomaar een tekst, maar maken een 
sollicitatiebrief voor het bedrijf waar ze willen stage lopen.

Overstappen of versnellen
Omdat vmbo-tl en havo binnen de Vhbo-route samen optrekken, wordt het ineens een stuk makkelijker 
om door te stromen naar een hoger niveau. Onze leerlingen kennen de school en de docenten immers 
al. En het mooie is: de docenten weten precies welke vaardigheden er nodig zijn om naar de havo of het 
atheneum te gaan. Versnellen of een specifiek vak op een hoger niveau volgen? Dat kan natuurlijk ook!
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Lessentabellen Vhbo-route

Opleiding TH1 TH2 TL3 TL4 HV1 HV2 H3 H4 H5 V1 V2 V3 V4 V5 V6

Engels 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Nederlands 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3
Wiskunde 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
Wiskunde A 2 2 3 2 2
Wiskunde B 3 2 3 3 3
Wiskunde C 3 2 2
Wiskunde D 2 2 1

Aardrijkskunde 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2
Bedrijfseconomie 2 2 2 2 2
Bewegen Sport en Maatschappij 2 2 2 2,5
Biologie 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 2 2 2
Cultureel Kunstzinnige Vorming 1,5 1,5
Economie 2 2 1 3 2 1 2 2 2
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2
Godsdienst 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1
Klassieke Culturele Vorming 1
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Maatschappijleer 1 1 1
NASK1 2 2
NASK2 2 2
Natuurkunde 2 2 3 1 2 2 2
Scheikunde 2 2 2 2 2 2 2
Science 1 2 2 2
Mens en Techniek Techniek 2 1 2 1
Mens en Techniek Science 2

Duits 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Frans 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2
Grieks* 2 2 2 2 2
Latijn* 1 2 2 2 2 2

Beeldend Tekenen 1 2
Drama 0,5 1 0,5 1 1 2 1,5 0,5 1 1 2 1 0,5
Handvaardigheid 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2
Kunst Algemeen 2 1 1
Kunst Vorming Beeldend 1 1 1
KCKV 1
Muziek 0,5 1 0,5 1 1 2 1,5 0,5 1 1 2 1 0,5
Tekenen 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2

Projectclasses 1 1 1 1
Beroepsgerichte vakken 1 1 1 1
Onderzoek 1 1 1 1 1
Profielwerkstuk 0,5
Studie Loopbaan Begeleiding 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

KWT 0 0 3 3 0 0 0 3 3 2 3 3 3 4 4
Cambridge Engels 1 1 1 1 1 1
Delf Frans 1 1 1 1 1 1
Goethe Duits 1 1 1 1 1 1

Totaal 26 28 33 30,5 27 28 29 50,5 45 29 34,5 38,5 60,5 56,5 50

LESSENTABEL IC1/IC5

Grieks/Latijn: in klas 3 hebben gymnasiumleerlingen een uur minder Wiskunde en een kunstvak minder

60 minuten 60 minuten 60 minuten

Totaal: Lesuren in bovenbouw hangt af van porfielkeuze van de leerling

Grieks/Latijn: in klas 2 hebben gymnasiumleerlingen een uur minder Duits en Nederlands
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Academische route
Atheneum en gymnasium. 
Leslocatie: Ichthus 5, Jan Ligthartstraat 5, Kampen

Deze	opleiding	bereidt	je	voor	op	het	studeren	aan	een	universiteit.	

De Academische route past bij leerlingen die nieuwsgierig en ambitieus zijn en die goed zelfstandig kun-
nen leren. Bij deze route krijgen zij alle vrijheid om talenten tot bloei te laten komen. In de Academische 
route ontwikkelen onze leerlingen een onderzoekende houding, die van pas komt op de universiteit. Ze 
leren hun eigen talenten kennen, zodat ze die later optimaal kunnen benutten. 

Basisprogramma: atheneum of gymnasium
Binnen het basisprogramma kiezen de leerlingen voor atheneum of gymnasium. De vakken zijn groten-
deels gelijk. Grootste verschil is dat ze op het gymnasium klassieke talen (vanaf klas 1 Latijn, vanaf klas 2 
Grieks) krijgen en ontdekken hoe deze talen van invloed zijn op onze moderne maatschappij. Zo leren ze 
op een andere manier te kijken naar de wereld van vroeger en nu. Ze gaan mee op excursies, volgen onder-
zoeksprojecten en kunnen in de vijfde klas mee naar Rome.n.

Wetenschapsprogramma: onderzoeksleerlijn
In de Academische route krijgen onze leerlingen van klas 1 t/m 5 het vak onderzoek, in klas 6 maken ze een 
wetenschappelijk profielwerkstuk. Ze ontwikkelen een manier van denken en leren die van pas komen op 
de universiteit. Veel opdrachten zijn in groepsverband, zodat ze goed leren samenwerken.

Onderzoeksvaardigheden en kritisch denken staan centraal: niet alleen het resultaat is belangrijk, maar 
ook de weg er naartoe. In klas 1 gaan onze leerlingen spelenderwijs onderzoek doen, waarna ze de jaren 
erna onderzoeksvaardigheden ontwikkelen. Doel is dat de leerlingen in klas 6 een profielwerkstuk kunnen 
maken met onderzoeksmethoden zoals deze op de universiteit worden gebruikt.  

Persoonlijk programma: ondersteuning en talenten ontwikkelen
Iedereen heeft talent, maar niet op hetzelfde terrein. Niet iedereen leert hetzelfde. Niet iedereen is in elk 
vak even goed. Daarom kunnen onze leerlingen op dinsdag kiezen tussen allerlei vakken. Ze kunnen dan 
ondersteuning krijgen omdat ze een vak moeilijk vinden, maar ook vooruit werken of zelfstandig werken 
tijdens een keuze-uur.

Ook hebben we speciale masterclasses op dinsdag, zoals filosofie, debat, EHBO, klimmen of anatomie. In 
de bovenbouw kan de dinsdag gebruikt worden om naar universiteiten te gaan en daar practica uit te 
voeren en colleges te volgen of mee te lopen bij een bedrijf of instelling. Ze leren steeds beter zelf keuzes 
te maken en te kijken wat ze zelf nodig hebben. Op die manier leren ze goed wie ze zijn, wat ze kunnen en 
wat ze (later) willen.
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Lessentabel Academische route

Ath 1 Ath 2 Ath 3 Ath 4 Ath 5 Ath 6

en 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ne 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

wi/re 3 3 3 2 2 2 3 3 3

wisA 3 3 3 2 2 2 2 2

wisB 3 3 3 3 3 3 3 3

wisD 2 2 2 2 2 2 1 1

ak 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2

beco 2 2 2 2 2 2 2 2

bio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

bsm 2 2 2 2 2,5 3

ckv 2 1,5

kcv (*) 1 1 1

econ 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

gds 1 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1

ges 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

lo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1

maat 1 1 1

science 2 2 2 2 2 2

nat 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

schk 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

du 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

fa 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2

la (*) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

grtl (*) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

kua 1 1 1 1 1

kvb 1 1 1

te 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

hv 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

mu 0,5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 0,5

dr 1 0,5 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 0,5

slb 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

class 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

onder-
zoek

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

kwt 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

totaal 27 27 27 32 32 33 37 36 36 56 55 54 51 51 52 43 42 0

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60



5. Begeleiding
We vinden het belangrijk dat het goed gaat met onze leerlingen. Daarom bieden we verschillende vormen 
van ondersteuning zodat leerlingen hun studie succesvol en met plezier afronden.

We bieden ondersteuning bij:
• het verbeteren van studieresultaten
• het kiezen van een vakkenpakket
• Sociaal-emotionele begeleiding (werken aan zelfvertrouwen, weerbaarheid, e.d.)
• het kiezen van een vervolgstudie 

De mentor
Iedere klas heeft een eigen mentor. De eerste twee jaar is dat dezelfde persoon. De mentor is het eerste 
aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s) en leerling. Hij/zij is contactpersoon tussen school en thuis en 
als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerling. Niet alleen wat betreft onderwijs (huis-
werk, studievaardigheden en resultaten, ), maar ook voor andere, meer zaken zoals studie en vakkenkeuzes. 
Naast een vak geeft de mentor invulling aan de wekelijkse mentorlessen en door middel van (individuele)
mentorgesprekken. Als het nodig is, kan de mentor anderen inschakelen, zodat je verder wordt geholpen.

Studie Loopbaan Begeleiding (SLB)
Op de Campus (tl, havo, vwo) krijgen de leerlingen van hun mentor SLB-lessen. (Wat is het op de vakroute 
(Eric van Amelsfort of Mirian Molenveld vragen)?). Ze leren en ontdekken hoe ze het beste studeren. Welke 
manier het beste past? We gaan in op het leren leren, leesstrategieën, leergedrag en (digitale) hulpmidde-
len voor het leren.

Verder gaan we vanaf de eerste klas actief op zoek naar interesses en talenten. De leerlingen ontdekken 
wie ze zijn: wat ze goed kunnen en wat ze motiveert. Leerlingen die weten wat ze willen kunnen betere 
keuzes maken voor de toekomst. Iedereen krijgt een persoonlijk ontwikkelingsplan en een digitaal port-
folio. De mentor helpt bij het kiezen van een vakkenpakket en bij het zoeken naar een mogelijke studie en 
beroepsrichting.

Sociale vaardigheden
Tijdens de SLB lessen wordt ook aandacht gegeven aan persoonlijke ontwikkeling. We werken dan aan:
• Het ontwikkelen van sociale vaardigheden
• Het maken van moreel juiste keuzes
• Het leren omgaan met emoties
• Het leren omgaan met social media

Hiervoor werken we met de lesmethode Tumult. Zij leren zich bewust te worden van eigen denkfouten en 
de verantwoordelijkheid voor het eigen denken en doen. Bovendien leren zij elkaar te helpen waardoor er 
een positieve groepscultuur ontstaat.
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en 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ne 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

wi/re 3 3 3 2 2 2 3 3 3

wisA 3 3 3 2 2 2 2 2

wisB 3 3 3 3 3 3 3 3

wisD 2 2 2 2 2 2 1 1

ak 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2

beco 2 2 2 2 2 2 2 2

bio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

bsm 2 2 2 2 2,5 3

ckv 2 1,5

kcv (*) 1 1 1

econ 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

gds 1 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1

ges 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

lo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1

maat 1 1 1

science 2 2 2 2 2 2

nat 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

schk 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

du 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

fa 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2

la (*) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

grtl (*) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

kua 1 1 1 1 1

kvb 1 1 1

te 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

hv 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

mu 0,5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 0,5

dr 1 0,5 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 0,5

slb 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

class 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

onder-
zoek

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

kwt 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

totaal 27 27 27 32 32 33 37 36 36 56 55 54 51 51 52 43 42 0
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Decaan
De decaan ondersteunt de mentor en helpt leerlingen en ouders met specifieke vragen over een opleiding 
of profielkeuze. Een beroep of studie kiezen kan namelijk best lastig zijn. De decaan heeft contact met 
externe bureaus die specialistische hulp bieden. De decaan verzorgt voorlichtingslessen en voorlichtings-
avonden, en coördineert het vakken- en beroepskeuzeproces. Bovendien begeleidt de decaan de tussen-
tijdse instroom van leerlingen in hogere leerjaren.

Elke stroom heeft een eigen decaan:
vakroute  Hans Zijlstra & Jelle Visscher  hazijlstra@ichthuskampen.nl en jevisscher@ichthuskampen.nl
tl (mavo)  Corry Verhulst  cverhulst@ichthuskampen.nl
havo  Henk Gruppen hgruppen@ichthuskampen.nl
vwo  Nico Steen nsteen@ichthuskampen.nl

Pesten voorkomen en bestrijden
We vinden het belangrijk dat pesten wordt voorkomen en aangepakt. Daarvoor hebben we een Pestpro-
tocol ontwikkeld, deze kun je op onze website vinden. Om ook pesten via social media goed te kunnen 
bestrijden hebben we een speciaal Social Media Protocol opgesteld, deze is ook op onze website te vin-
den. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen veilig is op onze school hebben we een Veiligheids-
plan. Hierin staan alle soorten veiligheid uitgelegd die wij als school kunnen bieden.

Voor meer informatie over onze veiligheid en het pestprotocol (antipestbeleid) kan via het algemene 
telefoonnummer contact opgenomen worden met mw. A. Goosen (Vakroute), mw. A. Rigterink (Vhbo- 
route) of mw. C. Renkema (Academische route).
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Mediacentrum (Campus)
De locatie Jan Ligthartstraat 1 (IC1) beschikt over een Mediacentrum. Leerlingen kunnen hier boeken lenen, 
werkstukken printen en zelfstandig studeren. Indien noodzakelijk kan hier ook hulp geboden worden bij 
het maken van huiswerk. Alle leerlingen hebben daarnaast toegang tot een databank, voor onderzoek en 
digitale media. Door samenwerking met de openbare bibliotheek, via Biebsearch, zijn de leerlingen auto-
matisch lid van een bibliotheek in hun woonplaats.

Huiswerkbegeleiding
Op het Ichthus College helpen we onze leerlingen om steeds zelfstandiger je studieloopbaan vorm te ge-
ven. We besteden aandacht aan het plannen, leren en maken van huiswerk.
Sommige leerlingen hebben meer hulp nodig bij het maken van huiswerk. Lyceo biedt tegen vergoeding 
vijf dagen per week huiswerkbegeleiding aan van 14.00 tot 18.00 uur op het Ichthus College. De leerlingen 
kunnen onder begeleiding op school hun huiswerk maken. Meer weten? Kijk op lyceo.nl.

Onze CLB’ers zijn:
praktijkroute   Marianne van Heerde-Beuzenberg mvanheerde@ichthuskampen.nl
vakroute   Annemarie Goosen  agoosen@ichthuskampen.nl 
vhbo-route (tl/havo)  Annette Rigterink-Riezebos  arigterink@ichthuskampen.nl
academische route  Carolien Renkema-Taekema  crenkema@ichthuskampen.nl

Vertrouwenspersonen
Als er problemen zijn waarover leerlingen of ouders in vertrouwen met iemand willen praten, dan kan er 
direct contact opgenomen worden met een vertrouwenspersoon (vertrouwenspersoon@ichthuskampen.
nl). Het is ook mogelijk om intern vanuit het ondersteuningsteam te worden doorverwezen.

Coördinator leerlingbegeleiding of leerlingenbegeleider
Leerlingen met een persoonlijk ondersteuningsplan, kunnen gebruik maken van extra begeleiding. Zij krij-
gen buiten de lessen extra hulp bij het plannen en organiseren van het schoolwerk. Ook kunnen zij extra 
begeleiding krijgen als het even niet lukt om klassikale lessen te volgen. Aanmelden gaat via het onder-
steuningsteam voor deze extra ondersteuning.

Orthopedagoog
Een orthopedagoog is een specialist in leer- en opvoedingsproblemen van kinderen. Dit kan bijvoorbeeld
faalangst zijn, een leerstoornis/-probleem, een taalstoornis, maar bijvoorbeeld ook hoogbegaafdheid. 
Onze orthopedagogen onderzoeken het probleem en stellen een handelingsplan op. Dit plan wordt uit-
gevoerd door de remedial teacher, mentoren en docenten waarbij ze worden ondersteund door de ortho-
pedagoog.

Schoolcoach
Heeft een leerling dusdanige gedrags- en motivatieproblemen, dat de opleiding in gevaar komt? Dan 
vormt Schoolcoach een nieuwe kans om een weg terug te vinden naar het onderwijs of naar werken en 
leren. Hier werken docenten, leerlingbegeleider, coördinator leerlingbegeleiding, Intern Begeleider, ortho-
pedagoog, jeugdhulpverlener en schoolmaatschappelijk werker nauw samen.



Remedial teacher
Remedial teachers zijn docenten die gespecialiseerd zijn in hulp bij structurele leerproblemen, zoals dys-
lexie of dyscalculie. Wanneer leerlingen dyslexie of dyscalculie hebben krijgen zij een pas waarop staat 
van welke ondersteuning ze gebruik mogen maken. Dit kan extra tijd zijn voor het maken van toetsen, het 
mondeling mogen toetsen, werken op een laptop, gebruik maken van het dyslexieprogramma IntoWords 
of een schoolboek in gesproken vorm ontvangen. Als er een vermoeden is van dyslexie, dan kan er een 
diagnostisch onderzoek gedaan worden door het Expertiseteam in Zwolle. Ouders betalen hiervoor een 
bijdrage van 75% van de kosten. 

Schoolarts en schoolverpleegkundige
De schoolarts en schoolverpleegkundige van de GGD laten alle leerlingen in klas 2 een vragenlijst invullen.
Eventueel nodigen zij kinderen uit voor een vervolgonderzoek of gesprek. Ook ouders kunnen met vragen 
bij de schoolarts en schoolverpleegkundige terecht. Verder is er een open jongerenspreekuur, waar ze met 
vragen over hun gezondheid terecht kunt.

Centrum voor jeugd en gezin 
Soms zijn er sociaal emotionele problemen en ligt de oorzaak buiten school. Als deze problemen het func-
tioneren op school belemmeren kunnen we specialisten van Bureau Jeugdzorg inschakelen.
Dit gebeurt in overleg met de leerling en ouders. De medewerker van Bureau Jeugdzorg komt naar school 
toe zodat daar gesprekken gevoerd kunnen worden.

Jeugdarts van GGD IJsselland
Wij registreren elke vorm van afwezigheid. Soms blijkt hieruit dat iemand zorgwekkend vaak of lang verzuimt. 
Worden leerlingen voor de vierde maal ziek gemeld, of zijn ze meer dan twee weken aaneengesloten ziek? Dan 
volgt, in overleg met de ouders, een uitnodiging voor een bezoek aan de jeugdarts van GGD IJsselland. Wat 
er met de arts wordt besproken is strikt vertrouwelijk. Wel kan de arts de school adviseren over wat er verder 
moet gebeuren.

Verkeerseducatie
In de onderbouw is verkeerseducatie een vast onderdeel van het programma. Wij hebben dit in een conve-
nant met de Gemeente Kampen vastgelegd, om zo te werken aan meer veiligheid.

VerwijsIndex Risicojongeren
Alle scholen in de regio maken gebruik van de zogenoemde verwijsindex risicojongeren. Een digitaal sys-
teem dat signalen van hulpverleners van jongeren (tot 23 jaar) bij elkaar brengt.
Het gebeurt regelmatig dat verschillende instanties zich tegelijkertijd over een kind ontfermen zonder dit 
van elkaar te weten. Indien meerdere professionals een melding doen, zorgt het systeem ervoor dat deze 
mensen met elkaar in contact komen. Zo kan de zorg rondom een jongere op een goede manier worden 
gecoördineerd.
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Indien er risicosignalen zijn (aanwijzingen dat er echt iets aan de hand is) kan school een melding doen. 
Hierbij gaat het om leerlingen die bij de coördinator leerlingbegeleiding van de school bekend zijn en 
ondersteuning krijgen.

Het is mogelijk om zonder toestemming van de leerling of ouder(s)/verzorger(s) een melding te doen. 
Echter, wij zullen vroegtijdig gesignaleerde verontrustende signalen eerst met de leerling en zijn ouder(s)/
verzorger(s) bespreken. Een melding in de VIR wordt na een jaar automatisch gewist, tenzij de zorg om/
voor een leerling nog steeds actueel is.

Kwaliteitszorg
De kwaliteit van ons onderwijs heeft onze voortdurende aandacht. Om deze te optimaliseren, is ze veran-
kerd in ons schoolplan. Docententeams en secties werken met team- en sectieplannen doelgericht aan het 
realiseren van mooie onderwijsresultaten. De teams en secties worden ondersteund door een team van
kwaliteitszorgmedewerkers.

Het kwaliteitsteam bevraagt periodiek leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) , leerlingen naar hun mening over 
de kwaliteit van ons onderwijs. Dit doen we in bijeenkomsten, maar ook via digitale enquêtes. Ook de 
mening van basisscholen betrekken we bij onze zelfevaluatie. We analyseren en evalueren de opbrengsten 
van leerlingen en docenten en werken doelgericht aan verbetering.

Kwaliteitszorg komt ook terug in onze persoonlijke houding: samen proberen we het elke dag een stukje 
beter te doen. Het Ichthus College is een open en transparante organisatie; we willen iedereen - leerlingen 
en medewerkers - in ontwikkeling brengen. Over kwaliteitszorg is meer te lezen in het kwaliteitsbeleid.

Op de website ‘scholen op de kaart’ staat actuele informatie over onze resultaten, onderwijsvisie en door-
stroomresultaten. Daarnaast zijn er gegevens over de tevredenheid van leerlingen/ouders, de veiligheid op 
school en onze bedrijfsvoering. Hieronder hebben we de belangrijke gegevens over de onderwijskwaliteit 
samengebracht.



6. Onderwijskwaliteit

Doorstroom
Van alle leerlingen die in het jaar 2019-2020 op school zaten is het volgende resultaat in procenten te zien:

Ichthus College Kampen
Leerjaar Doubleren Bevorderd Andere opleiding
1 vmbo bbl 0% 100% 0%
1 vmbo kbl 0% 98% 2%
1 vmbo tl 0% 91% 9%
1 havo 2% 97% 1%
1 vwo 2% 97% 1%
2 vmbo bbl 0% 91% 9%
2 vmbo kbl 0% 95% 5%
2 vmbo tl 2% 89% 9%
2 havo 6% 94% 0%
2 vwo 5% 90% 5%
3 vmbo bbl 0% 94% 6%
3 vmbo kbl 0% 97% 3%
3 vmbo tl 3% 94% 3%
3 havo 5% 90% 5%

3 vwo 0% 92% 8%
4 havo 8% 84% 8%
4 vwo 0% 96% 4%
5 vwo 9% 84% 7%

Percentage geslaagden
De slagingspercentages van alle leerlingen die in het jaar 2019-2020 op school zaten zijn:

Geslaagd
%

Geslaagd
aantal

Herex.
gedaan 
CE2

Herex.
geslaagd 
CE2

Gezakt 
na
herex.
CE2

Totaal
definitief
gezakt

4 vmbo 
bbl

100% 33 0 0 0 0

4 vmbo 
kbl

100% 68 0 0 0 0

4 tl 100% 111 5 5 0 0

5 havo 99% 111 5 4 1 1

6 vwo 100% 36 1 1 0 0
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Ichthus College Kampen Praktijkonderwijs
Aan het werk 10 leerlingen
MBO niveau 2 7  leerlingen
Andere school 6 leerlingen
bbl niveau 2 4 leerlingen
Overig 1 leerling

Aantal leerlingen aan het werk / naar het mbo vanuit het praktijkonderwijs
Schooljaar 2017-2018
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7. Afspraken en regels

Op het Ichthus College gaan we op een prettige manier met elkaar om. Dit doen we vooral ‘gewoon’ door 
respect en zorg te tonen voor elkaar, elkaars bezittingen en ons gebouw. Daarnaast gelden er een aantal 
afspraken en regels die nodig zijn om alles goed en soepel te laten lopen.

Ziek? Afwezig? Geef het op tijd door
Als leerlingen door ziekte of andere omstandigheden één of meerdere lessen niet kunnen volgen, dan 
moet dat door de ouders vooraf gemeld worden. Op de locatie VIA moet dit voor 8.00 uur gebeuren. Op de 
Campus graag bellen of mailen (absentie@ichthuskampen.nl) vanaf 7.45 uur. Als niet duidelijk is waarom 
de leerlingen afwezig zijn, dan nemen we contact op met ouder(s)/verzorger(s).

Bij ongeoorloofde afwezigheid zijn onze leerlingen verplicht de gemiste lestijd in te halen en nemen we 
passende maatregelen om herhaling te voorkomen. Gebeurt dit opvallend vaak (ongeoorloofd), dan zijn 
we verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen.

Als leerlingen tijdens schooltijd ziek worden, dan melden zij zich eerst bij de conciërge. Deze vraagt aan de 
leerling om contact op te nemen met thuis (bellen/appen). Lukt dit niet, dan worden bekenden van leer-
ling benaderd. We willen namelijk graag zeker weten dat een leerling veilig thuis komt.

Te laat
Voor elke leerling geldt dat hij/zij aan het begin van de dag en bij de leswisseling op tijd in het klaslokaal 
moet zijn. De lessen starten om 8.15 uur (8.30 uur bij praktijkonderwijs). Leerlingen die te laat in de les 
komen, halen een ‘te laat’ briefje bij de conciërge.

Voor het VIA vmbo geldt: Leerlingen die te laat in de les komen halen bij de receptie een te laat briefje. Te 
laat in de les wordt als verzuim aangemerkt. Dit geldt voor het eerste lesuur van de dag. Te laat komen 
gedurende de dag: leerling komt binnen en docent verwerkt het te laat zijn in Magister en meldt dat aan 
de leerling.

Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het op tijd aanwezig zijn van een leerling. Is een leerling te 
laat? Dan is dit in principe ongeoorloofd, tenzij er een briefje van thuis met handtekening en geldige reden 
meegegeven is. Wanneer er aantoonbaar sprake is van overmacht, wordt de leerling
geoorloofd te laat gemeld.

Wil je vrij vragen?
Ouders/verzorgers kunnen een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht. De school kan extra verlof 
verlenen als er bijzondere omstandigheden zijn, zoals:
• Huwelijk, overlijden, jubilea van bloed- of aanverwanten
• Verhuizing
• Gezinsuitbreiding
• Medische redenen
• Vakantie



De vrijstelling voor vakantie kunnen we alleen verlenen als het niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties vrij 
te nemen. Dat kan aantoonbaar worden gemaakt door bijvoorbeeld een werkgeversverklaring. Wij mogen een 
vrijstelling voor maximaal 10 dagen vakantie geven. Bij een langere vakantie (tot 15 dagen) is goedkeuring nodig 
van de leerplichtambtenaar.

Verzuim en absentie
Met het programma Magister is te zien wanneer leerlingen verzuimd zijn geweest. Is een leerling opvallend veel 
(ongeoorloofd) afwezig, dan schakelen we de leerplichtambtenaar in. Deze bezoekt onze school om gesprekken 
te voeren met leerlingen die veel afwezig zijn om ervoor te zorgen dat ze minder verzuimen. Meer informatie 
over verzuim en absentie is te lezen op onze website, o.a. in ons verzuimprotocol, via www.ichthuskampen.nl/
voor-ouders.

Uit de klas gestuurd
Leerlingen kunnen uit de les worden gestuurd als ze het onderwijsleerproces ernstig verstoren. Zij melden zich bij 
de mediatheek (Campus) en vullen hier een ‘uitstuurformulier’ in. De leerlingen beschrijven wat er volgens hen ge-
beurd is en gaan vervolgens verder met het schoolwerk. Voor praktijkonderwijs geldt dat de leerlingen een BAAZ 
formulier invullen. Zij beschrijven het gebeurde aan de hand van de volgende woorden: Gebeurtenis, Gedachten, 
Gevoel, Gedrag en Gevolgen.

Aan het einde van het lesuur laat de leerling het uitstuur-/BAAZ-formulier invullen door de betreffende docent. 
Samen bespreken ze wat er is gebeurd en wat de leerling gaat doen om herhaling te voorkomen. De docent levert 
het formulier vervolgens in bij de mentor. Als een leerling herhaaldelijk uit de les wordt gestuurd, dan neemt de 
mentor contact op met de ouders / verzorgers.
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Mobiele telefoon en eigen device
De regels rondom het gebruik van mobiele telefoon, eigen device en sociale media staan op onze website. In het 
algemeen gelden de volgende afspraken:
• Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens, beeld- en geluidsmateriaal van leerlingen en medewerkers,  
 zonder toestemming (op internet) te verspreiden.
• Het is niet toegestaan om sociale media te gebruiken tijdens de les.
• Digitale berichten zijn persoonlijk en bevatten respectvolle en nette taal.
• Het openen van berichten die voor anderen zijn bedoeld, is niet toegestaan.
• Inloggegevens en wachtwoorden zijn persoonsgebonden en mogen niet aan anderen worden doorgegeven.
• Het bezoeken van internetsites met een pornografische, racistische, discriminerende of intimiderende inhoud
 is niet toegestaan.

Een rookvrij schoolterrein
Het Ichthus College is een rookvrije school. Daarnaast hanteren we een alcohol- en drugsverbod. Dit betekent 
dat er op het terrein van de school of in het zicht van de school niet mag worden gerookt, noch alcohol en drugs 
mogen worden gebruikt. Dit geldt ook voor activiteiten die buiten de school worden georganiseerd. Het bezit van 
alcohol en drugs is verboden. Wanneer wordt geconstateerd dat een leerling onder schooltijd onder invloed is van 
drugs of alcohol, dan wordt er contact opgenomen met ouders/verzorgers en verslavingszorg. Wanneer we ver-
moeden dat een leerling verboden middelen in het kluisje bewaart, dan wordt deze in het bijzijn van de leerling 
en/of diens ouders/verzorgers geopend.

Leerlingendossier
Naast administratieve gegevens zoals naam, adres, geboortedatum en dergelijke, registreert de school ook gege-
vens die nodig zijn voor een goed verloop van het onderwijs, het welzijn en de gezondheid van een leerling. Deze 



gegevens staan in het leerlingendossier. Dit dossier is alleen toegankelijk voor personen die de gegevens nodig 
hebben voor de uitvoering van hun taak, zoals docenten, medewerkers van de administratie, zorgfunctionaris-
sen, teamleiders en de schoolleiding. Zij hebben ervoor getekend zorgvuldig om te gaan met deze gegevens, 
overeenkomstig het Privacyreglement en de Wet op de bescherming van Persoonsgegevens. Het leerlingen-
dossier kan altijd worden ingezien door ouders/verzorgers en door leerlingen vanaf 16 jaar.

Het leerlingenstatuut
Je rechten en de plichten zijn vastgelegd in een leerlingenstatuut. Het statuut is binnenkort te vinden op onze 
website www.ichthuskampen.nl.

Gegevensbescherming
Als school is het vanzelfsprekend dat we zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Afspraken hierover heb-
ben we vastgelegd in een privacyreglement. Dit reglement is opgesteld op basis van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Het beschrijft het doel van registratie en welke gegevens op welke wijze worden 
geregistreerd.

Foto-/filmopnames
Tijdens activiteiten worden er regelmatig foto’s en/of filmpjes gemaakt. We gebruiken deze foto’s voor de 
schoolgids, website en andere pr-uitingen. Daarnaast laten we iedereen graag meegenieten van al het moois 
dat er gebeurt op onze school via onze social media kanalen. Dit mogen we alleen doen wanneer we vooraf 
schriftelijk toestemming hebben van een ouder/verzorger of leerling zelf als hij ouder dan 16 jaar is. Het is 
 mogelijk om zelf ‘Toestemmingen voor het gebruik van beeldmateriaal van de leerling’ in ons leerlingensys-
teem Magister te registreren.
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Toestemmingen kunnen in Magister altijd via ‘Mijn Instellingen’ worden gewijzigd. Mocht de ouder/ver-
zorger het registreren van Toestemmingen van de 16- leerling liever door onze leerlingenadministratie 
laten invullen, dan kan dit worden doorgegeven via info@ichthuskampen.nl.

Docenten in opleiding
Onze school biedt een ervaringsplek aan docenten in opleiding en stagiaires. Op sommige momenten 
zullen zij beeld- en geluidopnames maken om zicht te krijgen op hun didactische vaardigheden. Omdat 
deze opnames beter onderwijs als doel hebben, is hier geen formele toestemming van een leerling of 
ouder/verzorger voor nodig. Een klas zal voorafgaand aan deze opnames worden geïnformeerd. Mochten 
er leerlingen zijn die hier geen prijs op stellen, dan mogen deze ‘buiten beeld’ zitten. Daarnaast wordt een 
klas altijd zoveel mogelijk vanaf de rug in beeld gebracht. Het filmmateriaal zal na gebruik voor de oplei-
ding weer gewist worden. Voor de beoordeling kan het zijn dat er soms een docent van Windesheim komt 
meekijken in de les.

Cameratoezicht
Op een aantal plaatsen in en rond de school is er cameratoezicht. Indien de schoolleiding meent dat daar-
toe reden is, kunnen ze beelden terugkijken. Bij vermoeden van strafbare handelingen kan de school beel-
den overdragen aan de politie. Gemaakte beelden worden twee weken bewaard.

Persoonsgegevens
Volgens de wet heeft iedereen recht om zijn of haar eigen persoonsgegevens in te zien. Om van dit recht
gebruik te maken kan er een e-mail worden gestuurd naar privacy@landstedegroep.nl. Het verzoek wordt 
dan zo snel mogelijk in behandeling genomen. U kunt dit e-mailadres ook gebruiken wanneer u het gevoel 
heeft dat er op een onjuiste manier wordt omgegaan met persoonsgegevens, of wanneer er vragen zijn.

8. Communicatie en meepraten
Bereikbaarheid
Op het Ichthus College reageren we binnen 2 tot 3 werkdagen op terugbelverzoeken en/of mail van ou-
ders/verzorgers en leerlingen. Medewerkers zijn telefonisch bereikbaar via het algemene nummer van 
school of via de mail. Vragen of opmerkingen over door ons verstuurde informatie in nieuwsbrieven of 
andere communicatie kunt u stellen via:  communicatie@ichthuskampen.nl

Of het nou over schoolprestaties gaat of informatie over de profielkeuze: we proberen ouders/verzorgers 
en leerlingen goed te informeren en adviseren. Meepraten kan ook. Graag zelfs. We zijn ervan overtuigd 
dat betrokken en kritische ouders en leerlingen bijdragen aan beter onderwijs.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) zitten ouders, leerlingen, onderwijzend perso-
neel en onderwijsondersteunend personeel. De GMR mag alle aangelegenheden van de Stichting Ichthus 
College met het bestuur en de directie bespreken en heeft advies- of instemmingsrecht bij belangrijke 
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 beslissingen. Op schoolniveau heeft het Ichthus College Kampen een DMR. Ook hierin zitten ouders, leer-
lingen en personeel die advies- of instemmingsrecht hebben bij beslissingen op schoolniveau. Dit is bij-
voorbeeld het geval bij beslissingen over de lessentabel en voorzieningen voor leerlingen en het vaststel-
len van het leerlingenstatuut. Het Praktijkonderwijs is een aparte Stichting en heeft daarom een eigen MR 
waarin ouders, leerlingen en personeel van het Praktijkonderwijs deelnemen.

Ouderraad en leerlingenraad
De ouderraad en leerlingenraad overleggen regelmatig met de teamleiders. De raden adviseren over de  
kwaliteit van het onderwijs, de besteding van het geld, de identiteit van de school en onderwerpen die 
ouders of leerlingen inbrengen.

Magister: online huiswerk, resultaten en aanwezigheid bekijken
Behaalde cijfers zijn via internet in te zien in Magister. Leerlingen en ouders ontvangen een eigen inlog-
code voor deze site.

Schoolmail
Het Ichthus College heeft er voor gekozen om alle digitale communicatie met leerlingen via ‘Berichten’ in
Magister te laten verlopen. Van onze leerlingen verwachten wij dan ook dat ze dagelijks hun Magister 
inbox checken.

Nieuwsbrief 
Aangezien de optie ‘Berichten’ niet bestaat voor ouders/verzorgers, hebben we er voor gekozen om 
(nieuws)brieven en informatie per e-mail te verzenden. Hierin staat nieuws over de activiteiten op school 
en achtergrondinformatie over bijzondere ontwikkelingen. Deze mail kan technisch niet worden beant-
woord. Vragen en opmerkingen over de nieuwsbrief kunt u mailen naar het algemene emailadres van de 
school info@ichthuskampen.nl .

Het is daarom heel erg belangrijk dat wij beschikken over een actueel e-mailadres van ouders. Alle infor-
matie van school gaat naar dit adres. Ook inloggen in schoolsystemen gebeurt met dit e-mailadres.

Website ichthuskampen.nl
Per e-mail en op onze website wordt alle belangrijke informatie gecommuniceerd. Daarnaast delen we 
ander nieuws via diverse digitale kanalen (Instagram, Facebook, YouTube en Twitter).

Rapportgesprekken en ouderspreekavonden
De schoolresultaten van de leerlingen kunnen door de ouders op de voet gevolgd worden via Magister.
Daarnaast krijgen de leerlingen een cijferrapport, binnen het praktijkonderwijs twee keer per jaar, in de 
bovenbouw drie keer per jaar. Het staat ouders natuurlijk vrij om contact op te nemen met de mentor en 
docenten over studieresultaten.

Ouderavonden
Sommige onderwerpen vragen om meer uitleg. Dit is bijvoorbeeld zo over de opzet van de begeleiding op 
het Ichthus College, ons ondersteuningsaanbod, de richtingskeuze en de samenstelling van vakkenpakket-
ten. Deze thema’s bespreken we dan ook op speciale ouderavonden.
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Identiteitscommissie
Om de identiteit van onze school te waarborgen hebben we een identiteitscommissie. Deze wordt gevormd door 
een minstens één docent en één teamleider uit elk team. Docent dhr. B. Satijn is voorzitter van de commissie.

Klachtenregeling
We proberen ze te voorkomen, maar het kan natuurlijk altijd gebeuren dat er klachten zijn. Deze proberen we 
uiteraard onderling en binnen onze school op te lossen. Bij de klachtafhandeling hebben we de volgende uit-
gangspunten:
•  Een klacht gaat over het gedrag of een beslissing van de aangeklaagde en moet binnen een jaar, nadat het feit 

zich heeft voorgedaan, worden ingediend.
•  De klacht gaat over schoolaangelegenheden, bijvoorbeeld over de begeleiding van leerlingen, toepassen van 

strafmaatregelen, inrichting van de schoolorganisatie, beoordeling van leerlingen.
•  Als er een klacht is, is de mentor het eerste aanspreekpunt. Eerst wordt geprobeerd om samen met de betrok-

kene(n) een oplossing voor het probleem te vinden. Als dat niet lukt, kan er een klacht ingediend worden bij het 
eigen klachtenmeldpunt via: klachten@ichthuskampen.nl.

• Kom je er met ons niet uit? Neem dan contact op met het klachtenmeldpunt van Landstede Groep via:  
 klachtenmeldpuntichthuskampen@landstede.nl. De klachtenprocedure en wijze van afhandeling is te lezen op 
 www.ichthuskampen.nl.



9. Praktische informatie

Leermiddelen
Sinds 2009 ontvangt het voortgezet onderwijs geld van de overheid voor leerboeken, werkboeken en digitaal 
lesmateriaal. De distributie van deze boeken wordt verzorgd door de firma Iddink. Na online bestelling van een 
boekenpakket, wordt dit (voor aanvang van het cursusjaar) thuisbezorgd. Informatie over de bestelprocedure 
wordt per post door Iddink verstuurd en kan ook via de website worden gevraagd https:// www.iddink.nl/home/.

Als een leerling (tussentijds) van leerweg/vak verandert, dient rechtstreeks met de klantenservice
van Iddink contact opgenomen te worden. Elke leerling draagt zelf zorg voor de overige leermiddelen die thuis
en op school gebruikt worden, zoals agenda, rekenmachine, schriften, pennen, sportkleding en woordenboeken.
Voor de boeken die school ter beschikking stelt, gelden de volgende voorwaarden:

• De ouder/verzorger draagt verantwoordelijkheid voor een goede staat van de boeken.
• De ouder/verzorger ziet toe op zorgvuldige behandeling door de leerling.
• Hieronder valt ook het kaften van de boeken.
• De ouder/verzorger verplicht zich tot vergoeding van schade, indien deze door de firma Iddink wordt
 vastgesteld.
• De ouder/verzorger controleert de boeken op gebreken/onvolkomenheden en neemt indien nodig contact
 op met de klantenservice van de firma Iddink.
• De ouder/verzorger zorgt voor inlevering van de boeken op de door de firma Iddink vastgestelde tijden.
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Vragen over het bestellen van boeken kunnen rechtstreeks gesteld worden aan de firma Iddink. Voor leerlingen 
met dyslexie, dyscalculie of andere (visuele) beperkingen moeten soms aangepaste lesmaterialen worden 
aangeschaft. De school bepaalt welke aangepaste leermiddelen noodzakelijk zijn en stelt deze gratis ter 
beschikking. Onze coördinatoren leerlingbegeleiding kunnen helpen bij een juiste keuze van materialen.

ICT Helpdesk: hulp bij computerproblemen
Zijn er problemen met een laptop? Dan is er op elke locatie een ICT Servicedesk om daarbij te ondersteunen.
Softwareproblemen worden daar meestal direct opgelost, maar als een laptop echt kapot is dan zal deze naar de 
leverancier of een reparateur moeten. Bij de ICT Servicedesk kan een laptop tijdelijk geleend worden. Daarna wordt 
er samen naar een andere oplossing gezocht.

Algemene schoolkosten
De overheid betaalt de kosten voor het onderwijs van elke leerling, inclusief de leer- en werkboeken en de kosten 
van licenties die de school aan leerlingen ter beschikking stelt. Toch is er een aantal voorzieningen en activiteiten 
buiten het reguliere lesprogramma, die de overheid niet betaalt, maar die wij wel belangrijk vinden voor het 
onderwijs. Om deze extra’s aan te kunnen bieden, vragen we een bijdrage in de vorm van algemene schoolkosten 
en specifieke schoolkosten. De betaling hiervan is vrijwillig. Ook zonder het betalen van deze bijdrages kan 
iedereen op het Ichthus College volwaardig onderwijs volgen. 
Aan het begin van elk schooljaar informeren we de ouders over de verschillende kosten voor dat jaar. Als het om 
financiële redenen niet mogelijk is om deze vrijwillige ouderbijdrage te kunnen doen, dan kan er contact 
opgenomen worden met de school. Als de ouders de vrijwillige ouderbijdrage voor de specifieke activiteiten niet 
betalen, zullen wij als school een kosteloos alternatief aanbieden om een leerling wel het vastgestelde onderwijs-
programma te kunnen laten volgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor excursies, maar ook voor het gebruik van een 
laptop. De inzet van de schoolkosten worden jaarlijks goedgekeurd door de oudergeleding van de medezeggen-
schapsraad.

Vrijwillige ouderbijdrage
Voor het schooljaar 2020/2021 vraagt het Ichthus College een vrijwillige ouderbijdrage van € 75,- per leerling. Op 
het Ichthus College kiezen we ervoor om geen enkele leerling uit te sluiten van onze activiteiten. Voor het innen 
van de ouderbijdragen maken wij gebruik van het systeem Wiscollect. U ontvangt per mail een link naar uw online 
factuur, die u per iDEAL kan voldoen. Het systeem biedt u ook de mogelijkheid de factuur in termijnen te betalen. 
Wij hanteren hiervoor het mailadres van de eerste ouder op het inschrijfformulier van de leerling. Voor vragen en 
overleg kan gemaild worden naar: debiteurenVO@landstede.nl. Een overzicht van ontvangen en betaalde facturen 
is online beschikbaar. Meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage is te vinden op onze website.

Overzicht ‘vrijwillige’ ouderbijdragen 2020-2021
Culturele activiteiten/ CJP Pas  € 25,-
Gebruik kluisje €	 10,-
Introductie/projecten/sportdagen/bezinningsmateriaal  € 20,-
Uitvoering Kerst en Paasviering  € 7,-
Verbruiksmateriaal/drukwerk  € 5,-
Leerlingenraad  € 5,-
Solidariteitsfonds  € 2,50
Totaal  € 75,-

Voor examenklassen geldt nog een extra bijdrage van € 12,50 voor het jaarboek en 
voor eerstejaars leerlingen geldt een extra bijdrage van € 15,- voor de agenda. 
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Specifieke schoolkosten
Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers een overzicht van kosten die specifiek betrek-
king hebben op de klas waar hun kind in zit. Het gaat hierbij om kosten voor bijvoorbeeld excursies, (culturele) 
activiteiten, schoolreizen, meerdaagse reizen, e.d. De activiteiten zijn verbonden aan ons onderwijsprogramma 
van één of meerdere vakken. Deelname is niet verplicht. Indien ouders/verzorgers ervoor kiezen om niet te betalen 
voor één of meerdere activiteiten, dan kan de school besluiten om de leerling niet aan de activiteit deel te laten 
nemen en een vervangende opdracht aan te bieden.

In verband met het Coronavirus hebben we de organisatie van buitenschoolse activiteiten opgeschort. Zodra er 
meer duidelijkheid is op de mogelijkheden om gezamenlijk te reizen, zullen we ouders en leerlingen informeren. 
Hieronder staat een overzicht van alle schoolkosten die we in de loop van het jaar factureren. De bedragen voor 
excursies en reizen zijn richtbedragen; de werkelijke kosten kunnen afwijken.

CAMPUS Schoolkosten 2020-2021

Klas  Vrijwillige Schoolagenda Beroepsgerichte  Excursies  Meerdaagse  Totaal bedrag
 ouder-  modules voor alle buitenland
 bijdrage    leerlingen  reizen*
BL1/KL1  € 75,-     € 75,-    € 150,-
BL2/KL2  € 75,-     € 75,-    € 150,-
BL3/KL3  € 75,-        € 75,-
BL4/KL4  € 75,-     € 65,-    € 140,-
TL1/H1  € 75,-   € 15,-  € 25,-    € 115,-
TL2/H2  € 75,-     € 25,-    € 100,-
TL3  € 75,-    € 25,-  € 25,-   € 350,-  € 475,-
TL4  € 75,-    € 25,-     € 100,-
H3  € 75,-    € 25,-  € 25,-    € 125,-
H4  € 75,-    € 25,-    € 350,- € 450,-
H5  € 75,-       € 75,-
V1/V2 ath.  € 75,-   € 15,-  € 25,-    € 115,-
V1/V2 gym.  € 75,-   € 15,-  € 55,-    € 145,-
V3 ath.  € 75,-     € 25,-    € 100,-
V3 gym.  € 75,-     € 55,-    € 130,-
V4 ath.  € 75,-       € 350,-  € 425,-
V4 gym.  € 75,-     € 30,-  € 350,-  € 545,-
V5 ath.  € 75,-     € 25,-   € 445,-  € 575,-
V5 gym.  € 75,-     € 55,-   € 445,-  € 575,-
V6 ath.  € 75,-        € 75,-
V6 gym.  € 75,-     € 30,-    € 105,-

        Alle gymnasiasten hebben een extra excursie.

        * TL3: 5 dagen Tsjechië
        H4: 5 dagen Londen
        V4: 5 dagen Berlijn
        V5: 5 dagen Parijs
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Voor een aantal (keuze)vakken gelden specifieke kosten

Klas  Vak Omschrijving  Kosten
BL/KL1/2/3/4 Bewegingsonderwijs Sportshirt € 10,-
BL1/KL1 Algemeen Schoolkamp € 70,-
BL3/KL3 Praktijkvakken Werkkleding € 50,-
TL2, H2/4, V2 Nederlands Werkbezoek schrijvers €	 4,-
TL3, H3 Keuze vervolgonderwijs MBO Bezoek Info dagen € 13,-
TL4 Tekenen Vak excursie € 19,-
H4/5, V4/5/6 Tekenen/Handvaardigheid Vak excursie € 19,-
H4/5, V4/5/6 Muziek Workshop dag € 25,-
H4, V4 Muziek Scratch project € 10,-
H4/5, V4/5 BSM (bewegen/sport/maatschappij) Sportactiviteiten € 43,-
H4/5, V4/5/6 Drama Workshop dag € 25,-
H4, V4 Keuze vervolgonderwijs HBO/HO Bezoek infodagen €	 8,-
H5, V6 KUA (te/ha/mu/dr) Vak excursie € 25,-
V3/4/5/6 Algemeen Collegetour €	 5,-
H4 Algemeen Job Event Studiedag €	 5,-

PRO Schoolkosten 2020-2021

Klas  Vrijwillige Schoolkamp Boven-  Werk  Vieringen  Introductie School-  Totaal
 ouder-  bouw- kleding  e/o slotdag voetbal  bedrag
 bijdrage   uitje     (keuze)
PRO/1  € 20,-  € 75,-  € 42,-  € 25,- € 10,- €	15,- €	 187,-
PRO/2  € 20,-  € 75,-    € 25,- €   5,- €	15,- €	140,-
PRO/3  € 20,-  € 75,-   € 25,- €   5,- €	15,- €	140,-
PRO/4  € 20,-  € 75,-  € 25,-  €   5,- €	15,- €	140,-
PRO/5  € 20,-   € 75,-  € 25,-   €	15,- €	 135,-
PRO/6  € 20,-   € 75,-  € 25,-   €	15,- €	 135,-

Collectieve ongevallenverzekering
Jaarlijks sluit het Ichthus College een collectieve ongevallenverzekering af voor leerlingen. Het betreft een 
aanvullende verzekering die schade dekt die niet door de eigen verzekering wordt vergoed. Materiële schade aan 
fietsen, kleding, brillen, telefoons, devices, etc. valt hierbuiten. Graag altijd wel schade melden met een incidenten-
registratieformulier dat bij onze administratie verkrijgbaar is. Indien er sprake is van een ongeval, dan kan worden 
geïnformeerd of en in hoeverre de gevolgen ervan door onze verzekering worden gedekt. De schoolongevallenver-
zekering is een aanvullende verzekering. Deze verzekering keert uit als de eigen verzekering de schade niet 
vergoedt. Schade aan onder andere fietsen, kleding en brillen valt buiten de verzekering. Dit betekent dat de eigen 
verzekering eerst aangesproken dient te worden. De ongevallenverzekering geldt:

• Voor de weg van huis naar school en terug
• Voor het verblijf op school
• Voor alle activiteiten in schoolverband
• Alleen op schooldagen gedurende bepaalde uren
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Aanspraak maken op deze verzekering? Informeer dan bij ons of deze de schade dekt. Is er andere schade 
ontstaan in school, geef het dan toch aan ons door. Wellicht kunnen we helpen bij het vinden van een oplossing.

Aansprakelijkheid
Bij de vraag wie aansprakelijk is voor schade, gelden de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. De school kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en verlies van en beschadiging aan eigendommen van leerlingen. Dit 
geldt ook voor de gevolgen van het gebruik van de kluisjes, de fietsenstalling en de afgegeven voorwerpen aan 
onze gymdocenten. Elke leerling blijft zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigendommen. Wij adviseren dan ook 
om geen kostbaarheden mee naar school te nemen en gebruik te maken van het kluisje.

Gebruik een kluisje
Om ervoor te zorgen dat eigendommen niet kwijtraken, raden we aan onze kluisjes te gebruiken. Ook als de laptop 
even niet wordt gebruikt, dan kan deze veilig worden opgeborgen in het kluisje. De kosten voor het gebruik van de 
kluisjes zijn opgenomen in de algemene ouderbijdragen.
In het geval er een vermoeden is, dat in het kluisje ondeugdelijk wordt gebruikt dan kan de leerling worden 
verplicht in het bijzijn van een medewerker zijn kluisje uit te pakken.
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Adressen

Vhbo-route
Jan Ligthartstraat 1
8265 CJ Kampen
088 - 850 74 50
info@ichthuskampen.nl

Academische route
Jan Ligthartstraat 5
8265 CJ Kampen
088 - 850 74 50
info@ichthuskampen.nl

Praktijkonderwijs en Vakroute
Flevoweg 68
8265 PL Kampen
088 - 850 76 02 (Praktijkonderwijs)
088 - 850 83 83 (Vakroute)
info@ichthuskampen.nl
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Personeelsgeleding
Voorzitter:
mw. B. Lodewijk
blodewijk@ichthuskampen.nl
Secretaris:
dhr. E. van den Berg
evandenberg@ichthuskampen.nl
mw. H. Netjes
hnetjes@ichthuskampen.nl
mw. A. Vogelzang
avogelzang@ichthuskampen.nl
mw. K. Doorneweert
kdoorneweert@ichthuskampen.nl
dhr. R. Schilder
rrschilder@ichthusdronten.nl

Oudergeleding GMR
dhr. M. Sjoers (Dronten)

mw. A. van Elburg - Dotinga (Kampen)

Leerlingengeleding
Vacatures

Personeelsgeleding
Voorzitter: mw. H. Netjes
hnetjes@ichthuskampen.nl
Secretaris: mw. A. Vogelzang
avogelzang@ichthuskampen.nl
dhr. E. van den Berg
evandenberg@ichthuskampen.nl
dhr. F van den Broek
fvandenbroek@ichthuskampen.nl
mw. I. Griffioen
igriffioen@ichthuskampen.nl
mw. J. Visscher - Van Veen
javisscher@ichthuskampen.nl
dhr. C. Visscher
cvisscher@ichthuskampen.nl
mw. I.M van der Weerd
ivanderweerd@ichthuskampen.nl

Oudergeleding
mw. A. van Elburg - Dotinga
mw. S. Dekker
mw. C. Sagel
mw. M. Rook

Leerlingengeleding
Marijn Blankert (havo 5)
Emma van Pijkeren (kbl 3)
vacature
vacature 

Personeelsgeleding	
Voorzitter: mw. B. Lodewijk
blodewijk@ichthuskampen.nl
Secretaris: dhr. G. de Groot
gedegroot@ichthuskampen.nl
mw. K. Doorneweert
kdoorneweert@ichthuskampen.nl

Oudergeleding
mw. T. van Klaarbergen
vacature

Leerlingengeleding
Vacature

Personeelsgeleding
Voorzitter:
mw. B. Lodewijk
blodewijk@ichthuskampen.nl
Secretaris:
dhr. G. de Groot
gedegroot@ichthuskampen.nl
mw. K.Doorneweert

Oudergeleding
mw. T. van Klaarbergen
mw. Y. ten Napel
mw. T. Penninkhof

Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad
voor de Stichting Ichthus College 
Kampen en Dronten

MR
Campus en VIA van het Ichthus
College 
dmr@ichthuskampen.nl

MR
Praktijkonderwijs

mrprokampen@ichthuskampen.nl

Inspectie Voortgezet 
 Onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs
0800-8051 (gratis)
vragen@postbus51.nl

Klachtmeldingen
Voor klachten over seksuele intimidatie, 
seksueel misbruik, ernstig psychisch of 
fysiek geweld: meldpunt vertrouwens-
inspecteurs 0900-111 3 111 (lokaal tarief)

DUO-IB Groep
Postbus 30155, 9700 LG Groningen
Telefoon 050 - 599 77 55
www.ib-groep.nl



Kleinschalig, groot en verbonden

Het Ichthhus College en Landstede Groep
Het Ichthus College maakt deel uit van Landstede Groep, een onderwijsorganisatie met een gevarieerd 
aanbod voor jong en oud. Landstede Groep biedt voortgezet, middelbaar beroepsonderwijs en volwas-
senenonderwijs. ‘Waarde(n)vol leren leven’ is de missie van Landstede Groep; liefde voor leren zit in ons 
DNA.

Voor iedere leerling biedt Landstede Groep een school voor voortgezet onderwijs die aansluit bij de inte-
resses, talenten en manier van leren. Iedere school heeft een eigen identiteit en persoonlijkheid, een eigen 
sfeer en eigen prioriteiten. De een legt de nadruk op cultuur of sport. De ander onderscheidt zich door een 
bijzondere onderwijsmethode of richt zich op internationalisering. Om van betekenis te kunnen zijn, zijn 
al onze scholen kleinschalig ingedeeld en lokaal verankerd. 

De samenwerking met de scholen die behoren tot Landstede Groep biedt ruimte voor kennisdeling, door-
lopende leerlijnen, dialoog en verdieping. Dankzij de unieke samenstelling van onze scholengroep, kunnen 
we de kansen bieden van persoonlijk onderwijs. Vanuit een christelijke oorsprong laten wij ons inspireren 
door vijf waarden:
-  We willen ontwikkelen
-  We zoeken de ontmoeting
-  We werken aan een brede persoonsvorming
-  We verleggen grenzen
-  We zijn betrokken.

Om van betekenis te zijn in onze school kleinschalig ingedeeld en lokaal verankerd. Als onderdeel van 
Landstede Groep kunnen we dingen tot stand brengen die anders buiten bereik blijven. De samenwerking 
met andere scholen geeft alle kansen voor dialoog en verdieping. Doordat de regionale spreiding groot is 
van de scholen van de Groep, zijn er ook veel verschillende overeenkomsten gesloten met allerlei uiteen-
lopende onderwijsinstellingen. De zorg voor leerlingen voor wie het leren moeilijk is en de uitvoering van 
Passend Onderwijs spelen daarin een belangrijke rol. De samenwerkingsverbanden zorgen voor een sa-
menhangend systeem van zorg voor de leerlingen van de deelnemende scholen. In de regio Zwolle betreft 
dit het Samenwerkingsverband 23.05 IJssel-Vecht. Met het Almere College in Kampen en Dronten wordt 
samen vorm gegeven aan het vmbo-onderwijs aan alle leerlingen uit het voedingsgebied van de scholen 
van het Ichthus College, Landstede MBO en het Almere College. Er zijn veel verschillende overeenkom-
sten gesloten met scholen voor praktijkonderwijs, cluster 3- en cluster 4-onderwijs, collega-scholen voor 
voortgezet onderwijs, ander middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk 
onderwijs. Deze overeenkomsten zijn allemaal gericht op een goede doorstroom van leerlingen en studen-
ten, het aanbieden van passend onderwijs dichtbij, het verkorten van opleidingsroutes en het vergroten 
van mogelijkheden voor leerlingen en studenten. Voor het samen opleiden van studenten van de leraren-
opleiding(en), is door alle Landstede VO-scholen een overeenkomst gesloten met de Christelijke Hoge-
school Windesheim uit Zwolle. Via die overeenkomst wordt invulling gegeven aan het Samen Opleiden 
en alle stimulans die daarvan uitgaat als het gaat om professionalisering en coaching in de organisatie.
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Vmbo 
bb / kb

Vmbo 
gl / tl Havo Atheneum Gymnasium Praktijk- 

onderwijs

Agnieten College, Nieuwleusen 0 0 b o o

Agnieten College, Wezep o o b o o

Agnieten College, Zwartsluis o b o b o o

Carolus Clusius College Zwolle
(ook Orfeo, internationaal gymnasium) o b o b o b o b

Centre for Sports & Education, Zwolle o b o b o b o b o b

Morgen College, Harderwijk o b o b

Ichthus College Kampen o b o b o b o b o b o b

Ichthus College, Dronten o b o b o b o b o b

Oriënt, Zeewolde o o

JenaXL met Thomas a Kempis College, Zwolle ob ob o b o b o b

Meander College, Zwolle o b o b o b

TalentStad Beroepscollege, Zwolle o b

TalentStad Praktijkonderwijs, Zwolle o b

Thomas a Kempis College, Zwolle o b o b ob o b
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