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Woord vooraf  
Beste lezer, 

In deze schoolgids vertellen we hoe onze school is georganiseerd, hoe ons onderwijs is ingericht, welke 
voorzieningen wij onze leerlingen bieden en hoe wij als onderwijsteam samen met leerlingen en  
ouders een veilig en plezierig schoolklimaat creëren, waar ruimte is voor ontwikkeling.

Op het Ichthus Lyceum bieden we leerlingen de ruimte om autonoom te handelen en zichzelf te leren 
kennen. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen 
ontwikkeling en zelf actie ondernemen. Docenten staan gedurende dat proces aan de zijde van onze 
leerlingen en coachen ze bij het realiseren van hun ambities. We leren leerlingen vertrouwen op hun 
eigen keuzes en handelen. Cijfers zijn belangrijk, maar zeggen niet alles over de ontwikkeling van een 
kind.

Het Ichthus Lyceum staat bekend om z’n veilige omgeving, waarin iedereen zichzelf mag zijn en in 
harmonie met elkaar omgaat. We besteden veel aandacht aan de verbetering en vernieuwing van ons 
onderwijs. Onze docenten combineren het beste op het vlak van kennis en technologisch vernuft. Door 
onze leerlingen te verrassen met creatieve en innovatieve ideeën, vaak mogelijk gemaakt door ICT, 
nemen we ze mee om deze vaardigheden zelf te ontdekken en te ontwikkelen.

We willen onze leerlingen klaarstomen om de uitdagingen van de toekomst met succes aan te gaan. 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een rooster, waarin leerlingen zeven verschillende vakken op 
een dag hebben, niet past bij onze ambities. Daarom heeft de traditionele lessentabel van 50 minuten 
plaatsgemaakt voor een 80-minutenmodel met basislessen en keuzewerktijd. Zo’n rooster biedt ruimte 
voor onze leerlingen om zich te ontwikkelen en aan ons om het leerproces goed te begeleiden.

Wat wij echter het allerbelangrijkste vinden is, dat iedereen zich vanaf dag één thuis voelt op onze 
school. Om dat gevoel dag in dag uit te verwezenlijken staat er een team van zeer bekwame en  
gepassioneerde professionals klaar: voor het onderwijs, voor hun vak, maar vooral voor de leerlingen.

Voor actuele informatie over onze school verwijs ik u graag naar onze website  
https://www.ichthuslyceum.nl. Neem gerust contact met ons op als u naar aanleiding van de  
informatie in deze gids of op de website opmerkingen of vragen heeft.

ir. D.A. Volmer
rector

Ruimte voor ontwikkeling
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1. IMPRESSIE VAN DE SCHOOL
1.1 Missie en visie van het Ichthus Lyceum

Onze missie
Het Ichthus Lyceum staat midden in een voortdurend veranderende samenleving. 
Wij willen dat leerlingen zich zo ontwikkelen dat zij er aan kunnen deelnemen en 
dat zij deze vorm kunnen geven. Onze school leidt dus op tot méér dan alleen een 
havo-, atheneum- of gymnasiumdiploma.
Wij willen dat leerlingen vanuit christelijke waarden en met een creatieve geest 
lerend vermogen en een lerende houding opbouwen, waarmee zij zich hun leven 
lang kunnen blijven ontwikkelen. Onze school is daarom een lerende gemeenschap, 
waarin iedereen met en van elkaar leert, zowel leerlingen als medewerkers.

Onze visie 
Wij zijn er van overtuigd dat ieder mens talenten heeft en in essentie wil leren: 
ieder mens is nieuwsgierig en wil ontdekken, ontwikkelen en groeien. We leren op 
school met elkaar en in samenhang met onze omgeving op zowel cognitief, creatief, 
fysiek, sociaal-emotioneel en maatschappelijk gebied. We leren leerlingen hoe zij 
om kunnen gaan met emoties, successen en tegenslagen. Maar ook hoe ze kunnen 
doorzetten als het lastig is en hoe zij motivatie kunnen behouden als iets lang duurt.
Op het Ichthus Lyceum zien we het als taak en verantwoordelijkheid om te zorgen 
voor een omgeving waar iedereen, leerlingen en medewerkers, zich optimaal kan 
ontwikkelen. Onze docenten zijn betrokken en deskundige leermeesters, die onze 
leerlingen modern onderwijs van hoge kwaliteit aanbieden. Leerlingen leren hoe le-
ren werkt, wat er in het brein gebeurt en hoe ze dit kunnen benutten. Door gebruik 
te maken van formatieve evaluatie maken we het leren zichtbaar, zodat leerlingen 
zicht hebben op hun leerproces en zij de volgende stap kunnen zetten om hun leer-
doelen te behalen.
Leerlingen krijgen bij ons het vertrouwen en de ruimte om zich te ontwikkelen, met 
ondersteuning waar dat nodig is. Samen creëren we een vruchtbare leeromgeving 
waar iedereen op een veilige manier kan leren en wordt uitgedaagd om zich maxi-
maal te ontplooien. Behalve de reguliere lessen organiseren we allerlei activiteiten, 
onder andere op het gebied van sport, toneel en muziek. Op alle terreinen kunnen 
leerlingen en medewerkers uitblinken en zich ontwikkelen. We creëren ook letterlijk 
een rijke leeromgeving als het gaat om de inrichting van de lokalen, de werkruimtes 
en het gebouw in algemene zin.
Uiteindelijk verwachten we dat iedereen eigenaar is van en verantwoordelijkheid 
draagt voor zijn of haar leerproces. Dat geldt zowel voor onze leerlingen als voor 

ons team van docenten, ondersteunend personeel en schoolleiding. Gezamenlijk 
vormen we een levende en lerende gemeenschap waar talenten worden ontdekt en 
ontwikkeld. 

1.2 De identiteit

Het Ichthus Lyceum is een school op algemeen christelijke grondslag en de daarbij 
passende normen en waarden. Wij vinden dat levensbeschouwelijke vragen een 
belangrijk onderdeel zijn van de ontwikkeling van onze leerlingen. We verwachten 
van onze leerlingen dat ze kritisch naar zichzelf en anderen kijken vanuit het besef 
dat ieder mens uniek is. We spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen en leren 
onze leerlingen om een eigen oordeel te vormen of een standpunt in te nemen. 
Op het Ichthus Lyceum is er ruimte en aandacht voor symboliek en spiritualiteit en 
besteden we aandacht aan diverse christelijke feestdagen.
Op het Ichthus Lyceum willen we leerlingen niet alleen toerusten met de kennis en 
vaardigheden die nodig zijn voor een vervolgopleiding: we willen leerlingen coachen 
tot zelfbewuste en verantwoordelijke jongvolwassenen. Een goede sfeer en een 
veilige leeromgeving zien we daarvoor als essentiële randvoorwaarden. We vinden 
het onderhouden van persoonlijk contact met onze leerlingen en weten wat hen 
bezighoudt een vanzelfsprekendheid. We zijn oprecht, open en komen onze beloftes 
na. 

1.3 Maatschappelijke positie

Leerlingen leren niet alleen zichzelf ontplooien en eigenaarschap voor eigen leren 
en leven te aanvaarden. Het is belangrijk dat zij ook leren hoe ze met hun talenten 
een bijdrage kunnen leveren aan hun omgeving en aan de maatschappij. Vanuit een 
breed gedragen visie op burgerschap is het Ichthus Lyceum op weg naar een inte-
graal programma voor burgerschapsonderwijs. We zien onze school als medever-
antwoordelijk voor het overbrengen van normen en waarden en willen een bijdrage 
leveren aan de vorming van respect, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheidsbesef, 
gemeenschapszin en tolerantie. Ook vinden we dat we als school een belangrijke 
taak hebben als het gaat om een bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke 
problemen als agressie en criminaliteit, vrede en veiligheid, natuur en milieu, ar-
moede, drugs en alcohol.

Deze thema’s komen daarom geregeld in ons onderwijs aan de orde. De relatie met 
de ouders is in dit samenspel van groot belang. We streven naar een zo open moge-
lijke communicatie met ouders en willen er graag samen met hen voor zorgen dat 
hun kinderen optimaal worden voorbereid op een rol in de maatschappij.
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Vanzelfsprekend vraagt de maatschappij verantwoording van de school voor haar 
opleidingsaanbod en de kwaliteit daarvan. Door het vrijwillig onderschrijven en 
handelen naar landelijke richtlijnen (bijvoorbeeld de gedragscode schoolkosten) en 
het afleggen van verantwoording via Vensters van de VO-raad  
(zie https://www.scholenopdekaart.nl) geeft het Ichthus Lyceum op transparante 
wijze inzicht in zijn resultaten en beleidsvoering.

1.4 Kwaliteit

Het is onze plicht goed onderwijs te geven. Onze leerlingen moeten immers voorbe-
reid worden op het behalen van een diploma. Ze moeten vanzelfsprekend beschik-
ken over kennis en vaardigheden, zoals die zijn vastgelegd in examenprogramma’s 
en beschrijvingen van vakken. Onze onderwijsprogramma’s zijn daar dus op gericht. 

Kwaliteit houdt voor ons meer in dan het bereiken van goede examenresultaten. 
Het betekent ook werken aan persoonlijke ontwikkeling. Leerlingen hebben capa-
citeiten en talenten meegekregen. We zien het als onze taak hen te helpen goed 
zicht te krijgen op hun eigen, unieke mogelijkheden en deze verder uit te bouwen. 
Bovendien vinden we het van groot belang dat leerlingen verantwoordelijkheids- 
besef ontwikkelen, zowel voor zichzelf als voor anderen. 

Het leveren van kwaliteit door de school begint uiteraard met het kritisch beoor-
delen van eigen prestaties en werkwijze. Onze school hanteert intern de kwaliteits-
standaard van Dunamare Onderwijsgroep. Door systematisch meten, evalueren en 
bijstellen van beleid en werkwijze borgen en verbeteren we telkens de kwaliteit van 
ons onderwijs en onze organisatie. Leerlingen en ouders kunnen hun ervaringen en 
feedback delen via de periodieke enquêtes die wij afnemen. Daarmee dragen zij 
concreet bij aan onderwijsontwikkeling en -kwaliteit op onze school. Daarnaast  
houden we zicht op het leerproces van en met onze leerlingen via tussentijdse  
metingen. Dat zijn niet alleen toetsen voor een cijfer, maar ook andere (weten-
schappelijk onderbouwde) manieren om de voortgang van het leren in beeld te 
houden. Leerlingen reflecteren vervolgens samen met hun mentor hierop en zij be-
spreken wat er nog moet gebeuren om de leerdoelen te behalen. Zij besteden ver-
volgens aandacht aan effectieve leerstrategieën om verder te komen. We maken dit 
op een meetbare en transparante wijze inzichtelijk, zowel op leerlingniveau als op 
schoolniveau. Op deze manier doorlopen we enkele keren per schooljaar een korte 
PDCA-cyclus. Daarnaast leggen we via audits verantwoording af over de kwaliteit-
scyclus. Een professionele cultuur, waarin medewerkers elkaar kunnen aanspreken 
op gedrag en een voorbeeld voor elkaar kunnen zijn is daarbij een vanzelfsprekende 
voorwaarde. Via Vensters (zie 1.3) legt de school hierover brede verantwoording af. 

1.5 Veiligheid

We vinden het natuurlijk belangrijk dat de school voor iedereen een veilige en leef-
bare omgeving is om in te werken, te leren en het naar de zin te hebben. Met elkaar 
werken we aan een leerklimaat waarin we streven naar zorgzaamheid voor elkaar, 
duidelijkheid, discipline en verantwoordelijkheid voor iedereen. Dat geldt zowel 
voor de fysieke als de sociale veiligheid. Hierop zijn we aanspreekbaar en spreken 
we elkaar aan. In de school gaan leerlingen en volwassenen de hele dag met elkaar 
om, binnen de lessen, bij bijzondere activiteiten, in de pauzes, in de gangen en op 
het schoolplein. Het is dus erg belangrijk hoe je tegen elkaar aankijkt. We vinden 
dat we veiligheid in een schoolgemeenschap als de onze niet moeten realiseren 
met camera’s en detectiepoortjes. Veiligheid betekent voor ons dat leerlingen én 
onze medewerkers met respect en zorg met elkaar omgaan. Dat betekent ook dat 
leerlingen zich horen te realiseren dat volwassenen in veel gevallen gezag over hen 
hebben. Dat geldt niet alleen voor de docent in de klas, maar ook voor de conciërge 
in de gang. Omgekeerd horen volwassenen zich te realiseren dat leerlingen even 
unieke mensen zijn als zijzelf. Respect bepaalt de manier waarop leerlingen met 
elkaar omgaan, volwassenen met leerlingen omgaan en omgekeerd. Dat geldt net 
zo voor de wijze waarop volwassenen met elkaar omgaan. Natuurlijk gaat in deze 
omgang met elkaar zo nu en dan iets fout. Respect blijft echter altijd de basis van 
waaruit we oplossingen trachten te vinden. We werken in een klimaat waarin we 
pesten willen onderkennen en willen bestrijden, waarin acceptatie van hulp vanzelf-
sprekend is en waarin we regels erkennen en naleven. Aandacht voor het omgaan 
met sociale media hoort daar zeker ook bij. In de brugklas komt dit dan ook expliciet 
aan de orde tijdens de mentorlessen. Kortom, een klimaat waarin het prettig leven 
en leren is.

1.6 Communicatie

Leerlingen brengen een groot deel van hun tijd op school door. We vinden het daar-
om vanzelfsprekend dat ouders of verzorgers weten hoe het met hun kinderen gaat. 
De afstand tussen ouders en een school voor voortgezet onderwijs is nu eenmaal 
veel groter dan bij de basisschool. De letterlijke afstand is vaak groter, maar ook 
de verantwoordelijkheid van de kinderen groeit en bovendien stellen leerlingen in 
deze leeftijd het vaak niet meer op prijs dat ouders hen naar school brengen of veel 
contacten met docenten onderhouden.
We vinden het belangrijk dat u als ouder de school kent, het gevoel heeft er welkom 
te zijn en er terecht kunt. Communicatie is wederzijds, dus verwachten wij van u 
dat u belangstelling toont voor de vorderingen van uw kind en dat u de school laat 
weten als er omstandigheden zijn die het goed functioneren van uw kind kunnen 

beïnvloeden. Omgekeerd mag u van ons verwachten dat wij contact met u opne-
men als we zaken signaleren die het functioneren van uw kind belemmeren. Veel 
actuele informatie is te vinden op onze website. Persoonlijke informatie over uw 
zoon of dochter (roostergegevens, cijfers, absenties) is via het beveiligde Magister 
web portal (rekening houdend met de Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming, kortweg AVG) bereikbaar. Algemene informatie wordt veelal per e-mail aan 
u verzonden. Het is daarom van groot belang dat wij over uw (juiste) e-mailadres 
beschikken. In het Magister portal kunt u zelf uw e-mailadres invoeren of wijzigen. 
Meer informatie hierover is te vinden in hoofdstuk 4 van deze gids en op onze web-
site.
Daarnaast brengen we circa 5 keer per jaar een nieuwsbrief uit met een diversiteit 
aan onderwerpen. Dat kan een kijkje in de klas zijn bij bepaalde vakken, of een 
(foto)reportage van een excursie. U leest er ook hoe wij concreet werken aan goede 
onderwijsresultaten met de leerlingen. Waar zien we groei; waar liggen verbe-
terpunten en waar kunt u zelf thuis op letten in de begeleiding van uw kind? Alle 
ouders krijgen deze nieuwsbrief via de e-mail toegestuurd.
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2. ONDERWIJSAANBOD
2.1 Doorstroommogelijkheden 

Het Ichthus Lyceum biedt drie opleidingen: havo, atheneum en gymnasium. Binnen 
alle drie deze opleidingen is het mogelijk om de Technasium-richting te volgen. Het 
eerste leerjaar is een brugklasjaar, waarin leerlingen inhoudelijk vrijwel hetzelfde 
onderwijsprogramma volgen. Afhankelijk van het advies van de basisschool dat uw 
zoon of dochter heeft gekregen, is er verschil in het leerniveau en de vakken die 
daarbij worden aangeboden. Op havoniveau ligt de nadruk in verhouding meer op 
reproductie en op toepasbaarheid van lesstof in een herkenbare context. Op het 
atheneum en gymnasium verwachten we dat leerlingen in staat zijn om deze lesstof 
op een hoger denkniveau te verwerken.
Hoewel het advies van de basisschool bij het overgrote deel van de leerlingen 
aansluit bij het gekozen niveau in de brugklas, blijkt uit resultaten dat een aantal 
leerlingen toch van het verwachte niveau afwijkt. De uiteindelijke beslissing over 
het meest geschikte onderwijstype voor de leerling (de determinatie) vindt dan ook 
voor een belangrijk deel aan het einde van het brugklasjaar plaats. Als aan het einde 
van dat jaar blijkt dat een leerling niet op het juiste niveau zit, dan kan of moet hij of 
zij van onderwijstype veranderen. Lees meer hierover verderop in deze gids.

2.2  Keuzewerktijd en differentiëren 

In lijn met onze onderwijsvisie zoeken we samen met leerlingen naar mogelijkheden 
om hun talenten te leren kennen en benutten. Soms houdt dat in dat leerlingen 
extra uitdaging nodig hebben, om ook gemotiveerd te blijven voor de basislesstof. 
Die extra uitdaging kan bestaan uit het volgen van masterclasses over verdiepende 
of specialistische thema’s. (zie paragraaf 5.5 over keuzewerktijd). Er zijn ook buiten-
schoolse leeractiviteiten, zoals de Ichthus Musicalgroep of de Young Solar Challenge. 
Wij willen met deze masterclasses, maar ook met de plusuren (extra uitleg) maat-
werk bieden aan onze leerlingen. Iedere leerling is uniek, met zijn of haar talenten, 
maar ook met de uitdagingen die komen kijken bij het leerproces. Om hen goed te 
begeleiden, hebben we op het Ichthus Lyceum veel expertise in huis, die belegd is 
bij diverse werkgroepen van docenten. Zo is er een groep docenten die leerlingen 
begeleid die moeite hebben met hun leermotivatie of met het toepassen van de 
juiste leerstrategieën. Andere docenten en mentoren verdiepen zich in de groeps-
dynamiek van een klas; hoe komt een bepaalde klas (weer) tot leren met elkaar? 
Ook hebben we een coördinator voor het onderwijs aan hoog- en meerbegaafde 
leerlingen. Zo willen we er steeds beter in slagen om tijdens onze lessen en in de 

persoonlijke begeleiding te kunnen differentiëren naar wat een leerling nodig heeft. 
Zowel onze havoleerlingen, onze vwo’ers als onze gymnasiasten profiteren van de 
ontwikkelingen die wij met elkaar in gang zetten op dit gebied. Een beperkt aantal 
leerlingen op het vwo doorloopt daarnaast een versneld onderwijsprogramma voor 
een of meer vakken. Ook dit is een maatwerktraject dat in overleg met de mentor 
en de examensecretaris wordt opgesteld.

2.3 Het Technasium
 
Het Ichthus Lyceum beschikt sinds 2010 over een officieel erkend Technasium. On-
der supervisie van de Stichting Technasium, die landelijk ongeveer 90 gecertificeer-
de Technasia onder haar hoede heeft, biedt het Ichthus Lyceum het vak Onderzoek 
& Ontwerpen (O&O) aan. Onze school is daarmee uniek in deze regio. Het Ichthus 
Lyceum heeft op de bovenste etage van de school twee speciale Technasiumwerk-
plaatsen gerealiseerd, die optimale mogelijkheden bieden om projectmatig te 
werken.
 
Het vak Onderzoek & Ontwerpen
Het vak Onderzoek & Ontwerpen, kortweg O&O, lijkt niet op de traditionele vakken 
die onze leerlingen volgen. Leerlingen werken veelal in teamverband en werken 
samen aan een realistische opdracht voor een externe opdrachtgever. Elk project 
duurt ongeveer zeven weken en stelt een bèta-technisch beroep centraal met een 
bijpassend vraagstuk. Vaak mogen de leerlingen bij de start van een project een 
kijkje nemen in het bedrijf van de opdrachtgever. Diezelfde opdrachtgever is ook 
betrokken bij de beoordeling van de eindproducten en eindpresentaties. Soms 
wordt er samengewerkt met een hogeschool of universiteit. Voorbeelden van pro-
jecten zijn het ontwerpen van een nieuw pinguïnverblijf voor Artis, maanwoningen 
voor NASA of een onderzoek naar de preventie van gehoorschade onder jonge-
ren. Technasiumonderwijs is niet alleen bedoeld voor leerlingen die belangstelling 
hebben voor typische ingenieurswetenschappen. Bij het vak O&O leren leerlingen 
samenwerken, plannen, doorzetten, kennis toepassen en omgaan met verschillende 
belangen. Er wordt een beroep gedaan op creativiteit en organisatievermogen van 
de leerlingen. De leerlingen worden begeleid bij het ontwikkelen van al deze vaar-
digheden en hun ontwikkeling hierin wordt ook beoordeeld, naast de inhoudelijke 
evaluatie van het eindproduct. 
 
Technasium in de brugklas
In de brugklas maakt iedere leerling – zowel op het havo, het atheneum als het 
gymnasium – door middel van het vak O&O kennis met het Technasium. In de 
praktijk volgen de brugklassers het vak een half jaar, waarin ze aan twee verschil-
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ferentiëren naar niveau en leerstijl en het raadplegen van veel 
verschillende bronnen. Naast de licenties voor digitaal lesmate-
riaal, krijgen de leerlingen in de brugklassen dus ook allemaal 
het volledige boekenpakket. 

Van laptops naar Chromebooks 
Vanaf schooljaar 2019-2020 werken alle brugklassen met 
Chromebooks en het Cool-platform. Op het Ichthus Lyceum 
gebruiken we de laptop in combinatie met traditionele leermiddelen, zoals een 
leerboek. Naast de licenties voor digitaal lesmateriaal, krijgen de leerlingen in de 
brugklassen dus allemaal het volledige boekenpakket. Dit wordt ook wel ‘blended 
learning’ genoemd. Leerlingen waarderen het gebruik van de Chromebooks vooral 
vanwege het gemak waarmee het schoolwerk wordt georganiseerd, de mogelijkheid 
om feedback te ontvangen van een docent, en de toegang tot allerlei leerbronnen, 
zoals een uitlegvideo op YouTube of een virtual reality expeditie. Onze docenten 
zien blended learning niet als een doel op zich, maar als een manier om de leerstra-
tegieën van leerlingen te ondersteunen. Ook houden zowel docenten als leerlingen 
in de online omgeving zicht op het leerproces. 
Leerlingen die in de brugklas komen, hebben dus allemaal een eigen Chromebook 
nodig. Ouders of verzorgers kunnen die via school kopen of huren bij The Rent 
Company. Het voordeel van huren is dat de laptops verzekerd zijn voor schade en 
dat de leerling gebruik kan maken van een leenlaptop tijdens eventuele reparaties. 
De ouders van nieuwe brugklasleerlingen ontvangen via e-mail informatie over het 
aanbod en de voorwaarden van The Rent Company.
Behalve van de service van The Rent Company kunnen leerlingen ook gebruikmaken 
van ons eigen service- en supportteam: het iTeam. Het iTeam bestaat deels uit onze 
eigen leerlingen en deels uit student-stagiairs van het Nova College. Gezamenlijk 
bemensen zij de iTeam-balie, die de hele dag bereikbaar is voor de leerlingen met 
ICT-problemen of -vragen.

2.5  De tweede en derde klas 

2.5.1 Algemene vaardigheden en reken- en taallessen in de tweede klas
In het tweede leerjaar wordt het ‘leren leren’ uit de brugklas verder uitgebouwd. Er 
vindt verdieping plaats door de lessen leerstrategieën in de eerste periode. Afhan-
kelijk van hun vorderingen in de brugklas krijgen de leerlingen in het tweede half-
jaar reken- of taalles (RTV). Het doel is om leerlingen een goede basis mee te geven 
in studievaardigheden en in reken- en taalvaardigheden in het bijzonder. 
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lende projecten werken. In het andere halve jaar volgen de brugklassers een aantal 
andere vakken (zie de lessentabel in hoofdstuk 5), zodat het aantal lesuren per week 
het gehele jaar ongeveer gelijk is.
 

Technasium in de tweede en derde klas
Alle leerlingen in de tweede en derde klas volgen óf O&O óf kunst & cultuur óf 
internationalisering. De leerlingen die voor het Technasium kiezen, volgen het vak 
O&O zes uur in de week, het gehele jaar door. In de tweede en derde klas wer-
ken de leerlingen bij O&O in totaal aan acht projecten, waarbij steeds een andere 
bèta-wereld centraal staat. Zo maken de leerlingen in deze leerjaren kennis met 
de wereld van bèta en techniek en de mogelijke opleidingen en beroepen in deze 
sector.
 
Technasium in de bovenbouw
Vanaf de vierde klas wordt het vak O&O een (profiel)keuzevak. Het verschil met de 
onderbouw is dat leerlingen nu in een team kunnen werken aan keuzeprojecten. 
Leerlingen bedenken hierbij zelf hun opdrachten, zoeken een opdrachtgever en leg-
gen contact met experts in het hoger onderwijs (hbo of universiteit) voor de vakin-
houdelijke begeleiding. Daarmee wordt het leerlingen mogelijk gemaakt om zich te 
verbreden en te verdiepen in de verschillende bèta-werelden als voorbereiding op 
een bèta-technische vervolgopleiding. In het examenjaar wordt O&O afgerond met 
de meesterproef. Dit is een groot project, dat een jaar duurt en dat gecombineerd 
wordt met het profielwerkstuk.

Het vak O&O is door de overheid erkend als officieel examenvak en kan gekozen 
worden bij de profielen Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. Leerlingen die 
het vak O&O van brugklas tot eindexamenjaar succesvol hebben afgerond, ontvan-
gen naast hun gymnasium-, atheneum- of havodiploma ook een officieel  
Technasiumcertificaat. Door het Technasium te volgen zijn leerlingen optimaal toe-
gerust om na hun eindexamen te starten met een bèta-technische vervolgopleiding.

2.4 De brugklas: gymnasium, atheneum of havo 

In de brugklas volgen de leerlingen een vast programma, waarin gewerkt wordt aan 
de kerndoelen van de onderbouw. Bovenop het vaste programma is voor iedere 
leerling ruimte voor verdere ontwikkeling en ontplooiing. Enerzijds zal iedere leer-
ling zich via het Technasium (met het vak Onderzoek & Ontwerpen) oriënteren op 
de toegepaste (bèta)wetenschappen. Anderzijds is er ruimte voor het expressieve 
en creatieve talent bij de vakken drama, muziek en beeldende vorming.

Alle leerlingen in de brugklas volgen het programma Algemene Vaardigheden. 
Gedurende de eerste periode besteedt de mentor twee lesuren per week aandacht 
aan studievaardigheden als plannen, organiseren, samenwerken, woordjes leren 
en toetsen maken. Tijdens de tweede en derde periode krijgen de leerlingen één 
lesuur algemene vaardigheden. 

Alle leerlingen krijgen gedurende het jaar rekenles. De taalles is ondergebracht bij 
het vak Nederlands; hier volgen de leerlingen een individueel programma op het 
gebied van taal. Het doel is om leerlingen in deze belangrijke disciplines een goede 
basis mee te geven en het taal- en rekenniveau te verhogen. Het gaat daarbij om 
algemene taal- en rekenvaardigheden, zoals tekstbegrip en cijferen. Daarnaast heeft 
de mentor gedurende het hele schooljaar een MBU-uur, een mentor begeleidings-
uur, waarin deze een op een of in groepjes met enkele mentorleerlingen praat over 
hoe het op school gaat. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en 
leerlingen.

Een leerling wordt op grond van het advies van de basisschool geplaatst in de 
brugklas van het havo, atheneum of gymnasium. De lessen op het havo en op het 
vwo (atheneum en gymnasium) worden op verschillende niveaus aangeboden. We 
verwachten van leerlingen op het vwo méér diepgang door het accent te leggen 
op inzicht en brede toepasbaarheid van de lesstof. Op het havo ligt de nadruk in 
verhouding meer op reproductie en op toepasbaarheid in een herkenbare con-
text. Hoewel het advies van de basisschool bij het overgrote deel van de leerlingen 
aansluit bij het gekozen niveau in de brugklas, blijken de resultaten bij een aantal 
leerlingen toch van de verwachting af te wijken. De uiteindelijke beslissing over het 
onderwijstype (de determinatie) vindt dan ook voor een belangrijk deel aan het 
einde van het eerste leerjaar plaats. Deze determinatie komt niet zomaar uit de 
lucht vallen. De lessen en de toetsing in de brugklas zijn gericht op het verzamelen 
van informatie voor de determinatie: hiervoor kijken we naar het inzicht, naar de 
vaardigheden en naar de houding en de inzet van de leerling. Als aan het einde van 
dat jaar blijkt dat een leerling niet op het juiste niveau zit, dan kan of moet hij of zij 
van onderwijstype veranderen. 

Een havo-brugklasleerling kan ook voor ‘opstroom’ naar 2 atheneum in aanmerking 
komen. Halverwege het schooljaar moet een leerling dan bovengemiddeld gepres-
teerd hebben. Deze leerling mag dan het ‘opstroomtraject’ volgen, zal de stof ook 
op vwo-niveau aangeboden krijgen en toetsen doen op vwo-niveau. Daarnaast blijft 
deze leerling ook de toetsen doen op havo-niveau. Tevens wordt er gekeken naar 
een zelfstandige werkhouding en het inzicht van de betreffende leerling. Voor ver-
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dere criteria en procedure, zie de overgangsnormen in deze gids. 
In het tweede jaar is het bovengenoemde ‘determinatieproces’ nog niet afgerond, 
want in dit jaar kijken we opnieuw of de leerling op het juiste niveau zit. Zo niet, dan 
zal de leerling aan het einde van dit jaar alsnog van onderwijstype moeten veran-
deren. We gaan er vervolgens van uit dat de leerling in de derde klas op het juiste 
niveau zit: havo, atheneum of gymnasium. Dit is het niveau waarop hij of zij ook 
eindexamen zal doen. 

Instroom gymnasium halverwege de brugklas
Het Ichthus Lyceum biedt atheneumleerlingen van de brugklas de unieke moge-
lijkheid om halverwege het schooljaar alsnog in het gymnasium in te stromen. Dit 
wordt de ‘tweede instroom’ genoemd. Veel leerlingen twijfelen over het  
gymnasium, en willen ‘veilig’ beginnen op het atheneum. Soms blijkt na een paar 
maanden dat die leerlingen het atheneumniveau gemakkelijk aankunnen en hele-
maal gewend zijn aan de nieuwe school. Deze leerlingen willen we alsnog een extra 
uitdaging bieden. Zij kunnen daarom halverwege het jaar in een aparte groep lessen 
Latijn volgen. Op die manier kunnen ze alsnog in de tweede klas van het gymnasium 
instromen. 
 
Naar aanleiding van het eerste rapport kijkt de mentor welke leerlingen voor een 
overstap in aanmerking komen. In principe hanteert de school een gemiddeld cijfer 
voor de vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde van 7,5 of meer. Daarnaast 
speelt de werkhouding en leermotivatie een rol. Een leerling die heel graag wil en 
een goede werkhouding heeft laten zien, maar (nog) niet aan het cijfergemiddelde 
voldoet, kan ook in aanmerking komen voor deze tweede instroom. Die leerlingen 
en hun ouders krijgen een uitnodiging voor een informatieavond. Hierna kunnen 
zij zich opgeven voor een serie proeflessen. Latijn is dan een extra vak, waarvoor ze 
ook toetsen krijgen. De proeflessen eindigen aan het einde van periode 2. Hierna 
kiezen de leerlingen of ze stoppen of doorgaan. Doorgaan betekent doorgaan tot 
het einde van de brugklas, waarna ze opnieuw worden beoordeeld voor de overstap 
naar de tweede klas van het gymnasium. 

Laptops in de les
Vanaf schooljaar 2016-2017 werken alle brugklassen met laptops in de les. Op het 
Ichthus Lyceum gebruiken we de laptop samen met leerboeken. Dit wordt ook wel 
‘blended learning’ genoemd. Leerlingen waarderen vooral de mogelijkheid van 
directe feedback, het extra oefenmateriaal op hun eigen niveau, het gemakkelijk 
raadplegen van allerlei bronnen en extra uitleg bijvoorbeeld in de vorm van video’s. 
Blended learning is een middel om de lessen te verrijken, het is geen doel op zich. 
Inzet van digitaal lesmateriaal kan bijdragen aan activerende werkvormen, het dif-



begeleidingsuur dat gericht is op de individuele leerling. In het klassikale uur staat 
de overgang van de onder- naar de bovenbouw centraal. De leerling leert hier stu-
dievaardigheden aan die centraal staan in de tweede fase. In 5 vwo en 6 vwo richt 
het mentoraat zich op de begeleiding van de individuele leerling.

2.7  Bovenbouw havo

In de bovenbouw maakt een leerling een keuze uit vier profielen, die een goede 
aansluiting bieden op het hoger onderwijs. De vier profielen zijn: Cultuur en Maat-
schappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. 
Naast het voor elke leerling verplichte gemeenschappelijke deel en het profieldeel 
kiest een leerling ook nog een vak in de Vrije Ruimte.

De begeleiding van de leerlingen in 4 havo wordt vormgegeven door twee men-
torbegeleidingsuren, waarvan één uur klassikaal gegeven wordt en één uur op het 
leerlingenrooster staat voor de één-op-één begeleiding. Dat laatste uur gaat alleen 
door als de mentor een afspraak maakt met de leerling. 

Maatwerk is het motto voor de overige begeleiding. Leerlingen kunnen extra hulp 
krijgen als bijvoorbeeld blijkt dat er problemen zijn met het organiseren van de stu-
die. Alle leerlingen worden getoetst op taalvaardigheid en rekenvaardigheid.  
Indien een leerling de proeftoets voor rekenen of taal niet haalt, dan zal hij of zij 
extra lessen moeten volgen om deze vaardigheid op niveau te brengen. Naast het 
lesprogramma bieden wij in 4 havo de volgende (verplichte) extra onderdelen aan: 
een driedaagse introductieactiviteit, diverse sportactiviteiten en culturele activitei-
ten in het kader van het vak CKV (culturele kunstzinnige vorming).

In 5 havo wordt de focus na de tweede PTA-week, die half januari op het program-
ma staat, voor een belangrijk deel gericht op het naderende eindexamen. Wekelijks 
staan er examentrainingen van twee lesuren op het rooster. Het jaar wordt afgeslo-
ten met zogenaamde doorpakdagen: leerlingen maken dan in de ochtend een com-
pleet eindexamen van een vak naar keuze dat ’s middags wordt nabesproken met de 
vakdocent. Hiernaast kunnen de leerlingen in de blokkenweken (laatste twee weken 
voor de meivakantie) naar eigen inzicht en behoefte een keuze maken uit het volgen 
van lessen in examenvakken.

Leerlingen maken in het eerste half jaar in 5 havo in duo’s het profielwerkstuk (de 
meesterproef) en presenteren dat op een feestelijke avond in maart. Wij zijn er als 
school trots op dat wij tot ieders tevredenheid nog immer in het kroonjaar van de 
schoolcarrière van onze leerlingen een buitenlandse reis kunnen organiseren. Deze 
vindt plaats medio april. 

2.5.2 Talentstromen in de tweede en derde klas
In de tweede en derde klas zijn er nu nog de zogenoemde talentstromen:  
Technasium, Kunst & Cultuur, Internationalisering. Vanaf schooljaar 2020 geldt dit 
voor de laatste lichting tweede- en derdeklassers. De inhoud van de vakken gaan 
we borgen, maar de structuur gaat wijzigen. We zijn een nieuw programma aan het 
ontwikkelen waarbinnen kunst en internationalisering een plek krijgen. Hiermee 
sluiten we aan bij onze structuur van basislessen en keuzewerktijd. Het betekent dat 
de nieuwe brugklassers niet meer gaan kiezen voor één talentstroom maar zich in 
verschillende vakken en talenten kunnen verdiepen. Leerlingen die voor het  
Technasium kiezen zullen het vak O&O gedeeltelijk in hun keuzewerktijd volgen.

2.5.3  De derde klas: voorbereiding op de bovenbouw 
Het derde leerjaar is voor iedere leerling een extra belangrijk jaar. De onderbouw 
wordt hier immers afgesloten en de leerlingen moeten zich voorbereiden op de 
bovenbouw (vanaf klas 4), of de ‘tweede fase’. Dat doen zij door te wennen aan een 
andere manier van werken: de hoeveelheid stof voor een proefwerk wordt groter 
en zij moeten meer zelfstandig werken en plannen. Er is aandacht voor de leerstra-
tegieën die zij daarbij nodig hebben. Daarnaast moeten zij ook keuzes maken voor 
de bovenbouw: er moet een profiel worden gekozen waarin zij straks eindexamen 
zullen doen. Het te kiezen profiel is van veel factoren afhankelijk. Aanleg, toekomst-
wensen en interesse voor bepaalde vakgebieden zijn vaak bepalend voor de keuze 
van de leerling. In de derde klas zullen de mentor en de decaan een belangrijke rol 
spelen in het begeleiden van dat keuzeproces.

2.6 Bovenbouw vwo: gymnasium en atheneum 

2.6.1 Vier profielen
In de bovenbouw, de tweede fase, maakt een leerling een keuze uit vier profielen, 
die zodanig zijn ingericht dat de aansluiting met het hoger onderwijs of de univer-
siteit zo soepel mogelijk verloopt. De vier profielen zijn: Cultuur en Maatschap-
pij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek. Alle 
leerlingen volgen vakken uit het algemene deel. Daarnaast kiezen zij een profiel en 
tenminste één vak in de vrije ruimte. We bieden zoveel mogelijk extra keuzemoge-
lijkheden aan, zodat onze leerlingen zich optimaal kunnen voorbereiden op hun toe-
komstige studie. De school legt wel een aantal beperkingen op aan de keuzevrijheid, 
omdat er anders onwerkbare roosters voor de leerlingen ontstaan. 

2.6.2 Begeleiding
Ook in de bovenbouw van het vwo is de mentor het eerste aanspreekpunt in de 
begeleiding. In 4 vwo is er een klassikaal begeleidingsuur en een ingeroosterd            

2.8 Mediatheek en bibliotheek

In de mediatheek kunnen leerlingen werken aan schoolopdrachten en boeken lenen 
uit de bibliotheek, iedere schooldag van 8.00-16.00 uur. We hebben ruimte voor ca. 
70 leerlingen.

De studieruimte is ingericht om te overleggen en samen te werken. In het bovenste 
deel van de mediatheek hebben we daarvoor 36 werkplekken. Daarnaast beschik-
ken we over 34 werkplekken met een vaste computer, waarop leerlingen kunnen 
inloggen met hun schoolaccount. Twee computers zijn geschikt voor alle grafische 
toepassingen van Adobe Creative Suite en twee computers kunnen gebruikt worden 
voor het ontwerpen en printen van 3D-projecten. Bij de ingang van de mediatheek 
staat een apparaat waarmee leerlingen kunnen printen, kopiëren en scannen. Hier-
voor gebruiken zij de printpas die ze in de brugklas ontvangen. De tarieven staan op 
onze website.

Het Ichthus Lyceum heeft een abonnement op de krantenbank LexisNexis. Als 
leerlingen op school inloggen kunnen zij alle landelijke dagbladen gratis bekijken 
en artikelen gebruiken voor projecten of stellingen. De databanken Uittrekselbank 
en Literom kunnen geraadpleegd worden voor boekopdrachten. Op Mediatheek 
Online, een onderdeel van de website van de school, staan verschillende links naar 
websites die leerlingen kunnen gebruiken bij hun schoolopdrachten.

De schoolbibliotheek heeft een zeer uitgebreide literatuurcollectie in de talen 
Nederlands, Engels, Duits en Frans. Alle boeken die leerlingen nodig hebben voor 
hun leeslijst zijn hier verkrijgbaar, variërend van klassieke literatuur tot de nieuwste 
(jeugd)romans. Het lenen van boeken is gratis, op vertoon van een barcode die op 
de schoolpas staat. Deze barcode kan ook met de Aura Library App op een telefoon 
getoond worden. Met de Aura-app kunnen leerlingen hun boek verlengen, een re-
servering plaatsen, hun leenhistorie bekijken en de catalogus raadplegen. Voor boe-
ken die te laat of beschadigd ingeleverd worden, vragen we een kleine vergoeding.

Meer informatie over de mediatheek staat op de website van het Ichthus Lyceum, 
onder het kopje Mediatheek Online.
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3. AANDACHT VOOR DE INDIVIDUELE 
    LEERLING
Het Ichthus Lyceum wil leerlingen opleiden voor hun toekomstige taken en verant-
woordelijkheden in de maatschappij. Om dat te bereiken willen we dat leerlingen, 
individueel en in groepsverband, optimaal gebruik kunnen maken van het aanbod 
van de school en het beste uit zichzelf kunnen halen. Dat lukt alleen als zij het 
Ichthus Lyceum ervaren als een veilige, warme en stimulerende leeromgeving. Onze 
leerlingbegeleiding is erop gericht de condities hiervoor te scheppen en te bewaken. 

We streven naar een model van geïntegreerde leerlingbegeleiding. Dit wil zeggen 
dat de begeleiding niet wordt gezien als een apart, geïsoleerd systeem binnen de 
school, maar als een geïntegreerd onderdeel van de schoolorganisatie. De verschil-
lende begeleiders opereren niet onafhankelijk van elkaar, maar in hun begeleiding 
werken zij samen en stemmen de begeleiding op elkaar af. Kortom, de basis van de 
leerlingbegeleiding wordt als een taak van de hele school gezien en richt zich ook 
op alle leerlingen. Het betekent ook dat de leerling zelf en de ouders of verzorgers 
een integraal onderdeel van de begeleiding vormen: zo ontstaat de driehoek leer-
ling-school-ouders. 

We onderscheiden drie inhouden waarop de leerlingbegeleiding zich kan richten: 
het leerproces, het studie- en beroepskeuzeproces en het sociaal-emotionele 
proces. Omdat de begeleiding zich richt op de totale persoonlijkheid zullen in de 
praktijk de drie inhouden niet altijd te scheiden zijn. Per inhoud wordt een on-
derscheid gemaakt in de basisbegeleiding (de begeleiding die aan iedere leerling 
wordt gegeven), de breedtebegeleiding (daar waar alleen de basisbegeleiding niet 
voldoende is) en de dieptebegeleiding. Het Ichthus Lyceum is aangesloten bij het 
Samenwerkingsverband Kennemerland, dat een coördinerende rol speelt bij het 
afstemmen en coördineren van leerlingenzorg. Iedere school binnen het samenwer-
kingsverband heeft een zogenaamd ondersteuningsprofiel opgesteld, waarin staat 
aangegeven op welke gebieden de school in staat is specifieke zorg te verlenen. Het 
ondersteuningsprofiel van het Ichthus Lyceum is terug te vinden op de website van 
de school en in de bijlage achterin deze schoolgids.

3.1 De basisbegeleiding

De vakdocent
Elke docent is verantwoordelijk voor de begeleiding van zijn leerlingen en niet alleen 
voor het onderwijs op zijn vakgebied. Hij of zij zal dan ook niet aarzelen contact op 

te nemen met de mentor, de schoolleiding of andere begeleiders, als hij of zij dat in 
het belang van de leerling vindt. De mentor zal de vakdocenten op de hoogte stellen 
van zaken die de individuele leerling betreffen.

De mentor
Op het Ichthus Lyceum is de mentor (klassenleraar, klassendocent) de eerstverant-
woordelijke in de leerlingbegeleiding. De mentor beschikt over de noodzakelijke 
gegevens van de leerlingen uit zijn klas, houdt contact met de leerling en het gezin, 
met collega’s en de schoolleiding. Hij treedt op als eerste vertrouwenspersoon. 
In alle klassen bestaat er een speciaal ingeroosterd mentoruur (MBU), waarin de 
mentor aandacht besteedt aan het groepsproces en aan zaken die de leerlingen col-
lectief of individueel aangaan. In de brugklas en de tweede klas verzorgt de mentor 
ook lessen ‘vaardigheden’, waarin zaken als planning en sociale omgang aan de orde 
komen. In de derde klas heeft de mentor een belangrijke rol bij de profielkeuze van 
leerlingen met het oog op de tweede fase. Deze begeleiding vindt plaats in het SPB-
uur (studie- en profielkeuzebegeleiding). Ook de leerlingen van klas 4 en 5 havo en 
4 tot en met 6 vwo hebben uren waarin de leerlingenbegeleiding en studieplanning 
centraal staan.

3.2 De breedtebegeleiding 

Het zorgteam
De breedtebegeleiding op sociaal-emotioneel gebied is in handen van het zorgteam. 
Dit zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator, twee zorgcoaches, drie trajectbegelei-
ders en twee schoolmaatschappelijk werksters. Het zorgteam bespreekt leerlingen 
voor wie de basisbegeleiding niet voldoende blijkt. Uiteraard wordt hun problema-
tiek vertrouwelijk behandeld. De zorgcoördinator en de zorgcoaches zijn docenten 
die voor een deel van hun lesgevende taak zijn vrijgesteld. De zorgcoaches zullen 
een leerling in een – over het algemeen – kort traject zelf begeleiden of zij zullen 
de leerling doorverwijzen dan wel begeleiden naar hulpinstanties buiten de school. 
Onze zorgcoördinator is mw. drs. D.H.E. de Beer. De zorgcoaches zijn dhr. drs. C. 
Stam en dhr. R. Nijssen. De trajectbegeleiders zijn mw. R. Konings, mw. L. Admiraal 
en mw S. van Velzen en de schoolmaatschappelijk werksters zijn mw. S. Dekker en 
mw. M. Bonenschansker.
 
Trajectvoorziening                         
In verband met de wet “Passend Onderwijs” is er op het Ichthus Lyceum een traject-
voorziening aanwezig. Het doel van de trajectvoorziening is het bieden van onder-
steuning op school aan zorgleerlingen.  
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over dyslexie terecht bij de mentor of bij het dyslexieteam. De coördinator is een-
voudig bereikbaar voor een afspraak via de mail: n.smit@ichthuslyceum.nl

3.3 De dieptebegeleiding

Omdat wij streven naar een educatief partnerschap met ouders zullen we een mul-
tidisciplinair overleg (MDO) organiseren wanneer er zorgen zijn omtrent een leerling 
die niet eenvoudig en snel op te lossen zijn. Een MDO is een overleg waarbij we pro-
beren met alle betrokken personen en instanties om de tafel te zitten. In ieder geval 
zijn daarbij aanwezig; de leerling, de ouders en de mentor. Daarnaast zullen er nog 
externe deskundigen aanschuiven, wie dit zijn hangt af van de hulpvraag. Te denken 
valt aan: de leerplichtambtenaar, de schoolarts of de CJG-coach.
 
Samenwerking met jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland
Onze school werkt samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland. De 
jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Kennemerland biedt zorg voor alle jeugdigen 
tot 18 jaar. De JGZ doet individueel onderzoek, geeft voorlichting, advies, en kortdu-
rende begeleiding aan leerlingen, leerkrachten dan wel ouders. Onderwerpen die 
besproken kunnen worden zijn onder andere opvoeding, gedrag, verzuim, sociale 
contacten, pesten, groei, horen, zien, gezondheid.
 
De jeugdarts of jeugdverpleegkundige heeft met alle leerlingen uit klas 2 en klas 4 
een gesprek, waarover u van tevoren informatie ontvangt.
 
Indien u vragen heeft of een gesprek wilt met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige 
van onze school, dan kunt u contact opnemen met de frontoffice van de JGZ. De 
frontoffice is bereikbaar op alle werkdagen van 8.30-12.30 en 13.00–17.00 uur via 
telefoonnummer 023-7891777 of via een mail naar frontofficejgz@vrk.nl.
 
In overleg met u en uw zoon of dochter kunnen wij uw kind aanmelden voor onder-
zoek bij de jeugdgezondheidszorg. U ontvangt dan een uitnodiging van de jeugdge-
zondheidszorg. Indien u zonder berichtgeving niet verschijnt op deze afspraak, zal 
de jeugdarts school hierover informeren.
 
Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen wij u naar de web-
site van de GGD: https://www.ggdkennemerland.nl. Jongeren kunnen veel informa-
tie vinden en chatten op https://www.jouwggd.nl.

 

bij bepaalde opleidingen worden gesteld en denkt mee over het vervolgtraject van 
leerlingen die onverhoopt het diploma niet hebben behaald. Bovendien kan ook de 
leerling die in het buitenland wil studeren bij hem terecht. Onze school heeft twee 
decanen:

mw. E. van Duijn, MSc; decaan havo (e-mail e.vanduijn@ichthuslyceum.nl)
dhr. drs. H.R. Hovius, decaan vwo (e-mail h.hovius@ichthuslyceum.nl)

Dyslexie 
Faciliteiten
Een leerling die in het bezit is van een officiële dyslexieverklaring krijgt faciliteiten 
bij toetsing. Een toets is in de onderbouw zodanig samengesteld dat die ook voor 
een leerling met dyslexie binnen het lesuur te maken is. Bij de correctie wordt 
coulance betracht bij spelling. In de proefwerkweken zijn er speciale lokalen, waar 
dyslectische leerlingen rustig gebruik kunnen maken van tijdverlenging voor de toet-
sen. In de bovenbouw zijn er bij schoolexamens ook speciale lokalen. We leveren in 
enkele gevallen extra maatwerk gebaseerd op de adviezen in het onderzoeksrapport 
én wat er nodig blijkt in de praktijk.

Dyslexiescreening
Komt een leerling binnen met een vermoeden van dyslexie vanuit de basisschool 
of vanuit de ouders, dan kan hij of zij rond de herfstvakantie opgeroepen worden 
en uitgenodigd worden voor een groepsscreening. Eventueel volgt advies voor 
verder extern onderzoek. Alle brugklassers worden op het Ichthus Lyceum gevolgd 
in taalontwikkeling bij het vak Nederlands. Uit de testen kunnen bepaalde lees- of 
spellingachterstanden opvallen, die kenmerkend zijn voor dyslexie. Leerlingen bij 
wie dit het geval is, worden rond januari uitgenodigd voor een groepsscreening of 
krijgen advies voor verder extern onderzoek. Aan de extra screening op school zijn 
voor de ouders geen kosten verbonden. Mocht een leerling doorverwezen worden 
voor een uitgebreider dyslexieonderzoek door een GZ-psycholoog, dan worden de 
ouders ingelicht over de bijkomende kosten.

Dyslexiecoaches
Er zijn op het Ichthus Lyceum speciale dyslexiecoaches werkzaam. Deze coaches 
vormen samen met de dyslexiecoördinator, mw. Nicole Smit, het dyslexieteam. In 
de brugklas maakt de leerling met een dyslexieverklaring voor het eerst persoonlijk 
kennis met zijn coach. De leerling en ouders worden uitgenodigd voor een korte 
kennismaking. Er worden zaken besproken als handige huiswerkaanpak, verant-
woordelijkheden van de leerling zoals werkhouding in de klas en thuis, en hoe het 
verder gaat op school als je dyslexie hebt. De leerling dan wel ouder kan met vragen 

Zo willen wij er voor zorgen dat ook leerlingen die extra zorg en begeleiding nodig 
hebben op het Ichthus Lyceum goed kunnen functioneren.

In de begeleiding staat de leerling centraal. Er wordt gewerkt vanuit een ontwikke-
lingsperspectiefplan. In dit plan worden leerdoelen voor de leerling opgesteld en 
uitgesplitst in verantwoordelijkheden die bij leerling, ouders en school liggen. De 
samenwerking tussen ouders en school is hierbij een belangrijke voorwaarde.

Het is de bedoeling dat zorgleerlingen zoveel mogelijk de reguliere lessen volgen, 
maar een beroep kunnen doen op de trajectvoorziening wanneer dat nodig is. De 
trajectbegeleider coacht en ondersteunt vakdocenten. Zodoende zal de trajectleer-
ling profiteren van de ondersteuning in de klas en functioneren in een reguliere 
setting.

De trajectbegeleiders zijn Renate Konings (r.konings@ichthuslyceum.nl),  
Lisa Admiraal (l.admiraal@ichthuslyceum.nl) en Sanne van Velzen (s.vanvelzen@
ichthuslyceum.nl).
 
Remedial Teaching
Remedial Teaching (RT) is specialistische hulp voor leerlingen met pedagogisch-di-
dactische problemen. Deze kunnen uiteenlopen van problemen met het leren voor 
de (moderne vreemde) talen tot motivatie- of planningsproblemen. Het Ichthus 
Lyceum biedt de mogelijkheid om op school RT in te huren via mevrouw  
S. Grooteman. Zij is bereikbaar via susanne@susiq.info of 06-15518008. De kosten 
voor remedial teaching komen voor rekening van de ouder(s) of verzorger(s) van de 
leerling. Meer informatie kunt u vinden op haar website www.susiq.info.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)
De decanen zijn de eindverantwoordelijken voor de loopbaanoriëntatie en -bege-
leiding op het Ichthus Lyceum. In de derde klassen ondersteunt en adviseert de 
decaan in tweede lijn mentoren en leerlingen bij de profielkeuze voor de boven-
bouw havo en vwo. Tevens geeft hij hun en de betreffende ouders voorlichting over 
de profielen en de studiemogelijkheden die daarbij passen. De decaan kan precies 
vertellen welke opleidingsmogelijkheden er zijn voor een bepaald beroep en welk 
profiel de beste aansluiting geeft voor een bepaalde studierichting. Ook bij een 
eventuele overstap naar het mbo of een ander schooltype kunnen leerling en ou-
ders zich voor uitvoerige informatie wenden tot de decaan. In de bovenbouw is de 
decaan degene die de mentoren ondersteunt bij de (studie-)keuzebegeleiding van 
hun leerlingen. Ook is de decaan de vraagbaak voor alle mogelijke vervolgopleidin-
gen en financieringsregelingen voor scholieren en studenten. Hij weet welke eisen 

Toelating van leerlingen met een extra onderwijsbehoefte
Onze leerlingbegeleiding is gericht op de doelen van ‘passend onderwijs’. Wat dat 
concreet betekent voor onze basisondersteuning en onze extra ondersteuning is te 
lezen in ons schoolondersteuningsprofiel en in hoofdstuk 3.
Voor de toelating van leerlingen met een extra onderwijsbehoefte volgen wij de 
procedure zoals die beschreven staat in de brochure ‘De Overstap’ van het samen-
werkingsverband Zuid-Kennemerland. Voor leerlingen met een intensieve onder-
wijs- en ondersteuningsbehoefte èn de leerlingen bij wie hier twijfel over bestaat, 
moet tussen 1 november en uiterlijk 1 maart het MDO-overdracht plaatsvinden. Zij 
moeten dus bijtijds worden aangemeld bij onze zorgcoördinator mw. drs. D. de Beer. 
Wij vragen ouders om deze aanmelding zo tijdig mogelijk te doen, zodat er voldoen-
de tijd is om de ondersteuningsbehoefte gezamenlijk goed in kaart te brengen. Als 
een leerling wel een intensieve ondersteuningsbehoefte heeft, maar niet met een 
MDO is aangemeld bij het Ichthus Lyceum kan er geen ondersteuning vanuit de 
trajectvoorziening gegarandeerd worden.
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Dat betekent dat het heel belangrijk is dat uw juiste e-mailadres in Magister staat. U 
kunt dit zelf controleren en zo nodig wijzigen. Hoe dit werkt vindt u op onze website 
in de gebruiksaanwijzing voor Magister. Ook dient iedere ouder te beschikken over 
zijn of haar eigen wachtwoord. Voor het inschrijven bij een ouderavond kan bijvoor-
beeld niet het account van de leerling worden gebruikt, maar alleen het account 
van de ouder. Mocht u niet meer beschikken over een wachtwoord, vraag dan een 
nieuw via de administratie van de school.

De communicatie naar leerlingen verloopt vanaf 2020-2021 volledig via Google 
Classroom. Concreet betekent dit dat alle leerlingen een e-mailadres krijgen dat 
eindigt op @ichthuslyceumonline.nl . De leerlingen krijgen hier een handleiding 
over. De e-mailcommunicatie naar leerlingen verloopt dus niet meer via Magister. 
Huiswerk en toetsen worden nog steeds via Magister opgegeven; dat blijft leidend.

4.3 Ouderavonden

Aan het begin van het schooljaar organiseren wij voor elke klassenlaag afzonderlijk 
een algemene informatieavond. Mentoren dan wel de teamleiders zullen een beeld 
schetsen van de loop van het schooljaar. De decaan zal op de ouderavonden (vanaf 
klas 3) informatie over o.a. de studiekeuzebegeleiding en vervolgopleidingen ver-
strekken. Via e-mail zult u daarvoor een uitnodiging ontvangen.

Gedurende het schooljaar bestaat er voor u als ouder de mogelijkheid de mentor 
en docenten te spreken. De eerste resultaten nemen we met u door in een ge-
sprek tussen mentor, ouders of verzorgers en leerling (het zgn. MOL-gesprek). Deze 
gesprekken vinden in de namiddag en avond plaats. Met leerlingen die tot dan toe 
onvoldoende resultaten hebben behaald, zullen we een reflectie- en ontwikkelplan 
opstellen. Hiermee hopen we dat de leerling in de erop volgende periode betere 
resultaten zal bereiken. Het bespreken van de voortgang en het besluiten tot even-
tuele aanpassingen zal met de mentor besproken worden op de ‘traditionele’ 10-mi-
nuten ouderavond in de gymzaal in februari. U kunt dan ook andere docenten van 
uw zoon of dochter spreken. Half april zullen wederom gesprekken tussen mentor, 
ouders en leerling plaatsvinden, wederom aan het eind van de middag en het begin 
van de avond.

4. OUDERS EN SCHOOL
4.1 Contact

Op het Ichthus Lyceum heeft iedere leerling een mentor. Deze is op de hoogte van 
het wel en wee van een leerling. De mentor is dan ook veelal het eerste aanspreek-
punt voor de ouders als er vragen zijn op het gebied van studieresultaten of sociaal 
welbevinden. Omgekeerd zal de mentor contact met de ouders opnemen als hij of 
zij daar aanleiding voor ziet. Er is jaarlijks een aantal voorlichtings- en contactavon-
den waarop u mentoren, docenten, decanen of leden van de schoolleiding kunt 
spreken. Zie hiervoor paragraaf 4.3.

Via de website www.ichthuslyceum.nl is actuele informatie te vinden over onze 
school. Ontwikkelingen, projecten, roosterinformatie of andere wetenswaardighe-
den worden dagelijks op de website bijgehouden. Foto’s die bij verschillende activi-
teiten worden gemaakt zijn op de website te vinden en te downloaden (zie hierover 
ook de bepalingen rond de AVG in paragraaf 9.7). Daarnaast bieden veel vakken de 
mogelijkheid om extra informatie, oefentoetsen op planners terug te vinden in onze 
ELO (Elektronische Leer Omgeving). De ELO is via Magister door onze leerlingen te 
benaderen.

4.2 Magister

Ouders en leerlingen krijgen beide een aparte inlog en een wachtwoord om in te 
loggen op de beveiligde omgeving van de website. Via dit zogenaamde Magister 
Web portal kunnen verschillende modules van Magister worden geraadpleegd. Zo 
kan de persoonlijke cijferadministratie worden geraadpleegd en absentiegegevens 
worden opgevraagd. In de agendamodule kan voor de onderbouw de planning 
van toetsen worden ingezien en het dagelijkse huiswerk (leerlingen kunnen hier 
overigens geen rechten aan ontlenen, zij houden de plicht hun huiswerk- en toets-
afspraken ook zelf bij te houden). Zo hebben ouders en leerlingen 24 uur per dag 
online toegang tot de meest recente studiegegevens. Een legenda van de gebruikte 
afkortingen in Magister is te vinden achter in deze schoolgids. Daar vindt u ook de 
e-mailadressen van alle medewerkers.

Daarnaast gebruiken wij Magister als communicatiemiddel. Wij houden u als ouders 
via de e-mailmodule van Magister op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen op 
school. Er worden niet of nauwelijks brieven per post verstuurd. Ook voor de ouder-
avonden ontvangen ouders de uitnodiging per e-mail en met de ouder-inlogcode 
kan dan via Magister digitaal worden ingeschreven voor de 10 minuten-ouderavond. 
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4.4 Rapporten

In het cijferregistratiesysteem Magister kunt u op elk gewenst moment inzicht krij-
gen in de tot dan behaalde resultaten van uw zoon of dochter. Daarvoor heeft u een 
ouderinlogcode ontvangen of krijgt u er een aan het begin van het schooljaar. Tus-
sendoor krijgen leerlingen uiteraard regelmatig feedback op hun leerproces, zowel 
in de klas als via de digitale Classrooms. In november en april bespreekt u met de 
mentor de tot dan toe behaalde resultaten van uw kind. Een officieel rapport ont-
vangt uw kind alleen in februari en aan het eind van het schooljaar. De exacte data 
van het uitreiken van de cijferoverzichten en rapporten treft u aan in de jaaragenda 
die op onze website staat.

4.5 Medezeggenschapsraad

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) is vastgelegd dat iedere school een 
medezeggenschapsraad (MR) moet hebben. Het Ichthus Lyceum heeft een actieve 
MR die regelmatig met de directie overlegt over belangrijke schoolzaken, zoals ver-
beteringen in het onderwijs, besteding van geld en onderdelen van het personeels-
beleid. Op onze school hebben in de Medezeggenschapsraad in totaal drie ouders, 
drie leerlingen en zes personeelsleden zitting. 

Vanuit de personeelsgeleding zijn dit dhr. drs. H. Hovius (voorzitter), mw. drs. A. 
Broek (voorzitter), mw. R. Rouwen (secretaris), mw. Vlaar-Brouwer, mw. T. van Bakel 
en dhr. M. Koops.

De MR heeft recht op alle informatie die voor het uitoefenen van zijn taken nodig 
is. Voor heel veel besluiten op schoolniveau moet de directie zich wenden tot de 
MR voor advies of zelfs instemming. Instemmingsrecht is nodig als het gaat om het 
voorgenomen beleid of wijziging van beleid. In dat geval moet gedacht worden aan 
verandering van onderwijskundige doelstellingen, schoolplan, zorgplan, leerplan, 
toetsreglementen, schoolreglement, gedragsregels, de schoolgids, het arbobeleid of 
afwijking van de WMO en wijziging van het MR-reglement.

In een aantal andere gevallen heeft de MR adviesrecht. Dit betreft zaken als het 
splitsen of fuseren van scholen, de jaarlijkse begroting, samenwerking met andere 
scholen en instellingen en het stagebeleid.
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4.6 Ouderparticipatie 

Per leerjaar wordt elk schooljaar een klankbordgroep van ouders gevormd die met 
de schoolleiding zal meepraten over beleid, kwaliteit en activiteiten binnen de 
betreffende klassenlaag. Tijdens de eerste ouderavond in het nieuwe schooljaar 
zullen ouders worden opgeroepen om in de klankbordgroepen zitting te nemen. Ten 
aanzien van formele inspraak in het beleid van de school maakt een oudergeleding 
deel uit van de medezeggenschapsraad van de school.
Daarnaast organiseren we een aantal keer per jaar een oudercafé voor alle ouders 
die meer willen weten over een bepaald onderwijskundig onderwerp. Dat kan spe-
cifiek een nieuwe ontwikkeling zijn op onze school, maar het kan ook gaan om een 
thema als ‘het begeleiden van uw kind bij leren leren’.
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5. DE SCHOOLORGANISATIE 
5.1 Bestuur

De Dunamare Onderwijs Groep is het bestuur van het Ichthus Lyceum. Het College 
van Bestuur van Dunamare is het ‘Bevoegd Gezag’ van de school. Dunamare is een 
decentrale organisatie, dat wil zeggen dat Dunamare de scholen veel vrijheid geeft 
om het onderwijs in te richten. Het centraal bureau van Dunamare ondersteunt de 
scholen op gebieden als Personeel en Organisatie, Financiën, Kwaliteitsbeleid, ICT 
en Huisvesting. Ouders en leerlingen hebben in het algemeen niet rechtstreeks met 
Dunamare te maken. Alleen bij klachten en in geval van bezwaar of beroep tegen 
beslissingen van de school is Dunamare van belang. De gegevens:

Dunamare Onderwijs Groep, Diakenhuisweg 1-21 2033 AP Haarlem of  
Postbus 4470, 2003 EL Haarlem. Telefoon: 023-5303600. 
E-mail: info@dunamare.nl of https://www.dunamare.nl

5.2 Schoolleiding van het Ichthus Lyceum

De schoolleiding van het Ichthus Lyceum bestaat uit de rector en twee schoolleiders 
en is als volgt samengesteld: 

Rector
dhr. ir. D.A. Volmer     a.volmer@ichthuslyceum.nl

Schoolleider havo
dhr. A.J. Odijk    a.odijk@ichthuslyceum.nl

Schoolleider vwo
mw. drs. M.C. de Voogd   m.devoogd@ichthuslyceum.nl

De schoolleiding wordt ondersteund door:

Hoofd Facilitair & bedrijfsvoering
dhr. ir. S. Jongsma   b.jongsma@ichthuslyceum.nl   
    
Managementassistente 
mw. J.E. Cabri    j.cabri@ichthuslyceum.nl

Personeel & Organisatie
mw. S. Kooij    s.kooij@ichthuslyceum.nl   

Leerlingzaken lopen in het algemeen via de mentor of de jaarlaagcoördinator. De 
jaarlaagcoördinator is voorzitter van het mentorenteam van een jaarlaag en is in die 
rol verantwoordelijk voor het pedagogische klimaat en de onderwijskundige organi-
satie binnen die jaarlaag. In schooljaar 2020-2021 zijn de jaarlaagcoördinatoren:

Brugklassen: mw. A. Remmerswaal  a.remmerswaal@ichthuslyceum.nl
2e klas:  mw. M. van Steenis  m.vansteenis@ichthuslyceum.nl
3e klas:  mw. drs. A. Wolfs  a.wolfs@ichthuslyceum.nl
4 havo:  dhr. E. Mooij   e.mooij@ichthuslyceum.nl
5 havo:  mw. N. van Dort  n.vandort@ichthuslyceum.nl
4 vwo:  mw. drs. T. de Haan  t.dehaan@ichthuslyceum.nl
5 vwo:  dhr. drs. E. Poeze  e.poeze@ichthuslyceum.nl
6 vwo:  mw. C. Linders, MSc  c.linders@ichthuslyceum.nl
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Verplicht in 
profiel 

H4 H5 V4 V5 V6

Wiskunde C 4 2 2
O&O 4 3,25 4 4 3,25
Natuurkunde (NG vwo)/NT 3 4 3 3 3
Scheikunde NG/NT 3 3 2 3 3
Biologie NG/(havo NT) 3 4 3 3 3
Economie EM 3 4 3 3 4
M&O 3
Bedrijfseconomie 3 3 2 3
Informatica 2 3 2 3 3
Mentorles (MBU) CM/EM/NG/

NT
1 1 1 1 1

Algemene Vaardig-
heden 

CM/EM/NG/
NT

0,5 0,25

Studiekeuzebege-
leiding 

CM/EM/NG/
NT

0,5 0,5

*) Op het gymnasium volgen is minimaal één klassieke taal verplicht

Keuzevakken worden alléén aangeboden bij voldoende belangstelling of 
worden op basis van het leerlingenaantal in aangepaste omvang ingeroos-
terd.

Het programma voor de leerlingen in de bovenbouw van havo, atheneum 
en gymnasium staat omschreven in het Programma van Toetsing en Afslui-
ting (PTA). Hierin staan de toetsen per vak, het toetsmoment en op welke 
wijze de toetsen en onderdelen van het handelingsdeel meetellen.

5.3  De lessentabellen  

LESSENTABEL (PER WEEK) VOOR DE ONDERBOUW  

H1 A1 G1 H2 A2 G2 H3 A3 G3
Nederlands 4 4 3 3 3 3 3 3 2
Latijn 3 2 3
Grieks 3 2
Frans 3 3 2 2 2 2 2 2 2
Duits 3 3 2 2 2 2
Engels 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Levensbeschouwing 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Economie 2 2 2
Biologie/verzorging 2 2 2 3 3 3
Natuur-/scheikunde 2 2 2
Natuurkunde 2 2 2
Scheikunde 2 2 2
Wiskunde 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Onderzoeken en Ontwerpen 3 3 3
Muziek 1 1 1
Beeldende vorming 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 4 4 4 4 4 4 2 2 2
Drama 1 1 1
Algemene vaardigheden (AV) 1 1 1 0,25 0,25 0,25
Taal- of rekenvaardigheden * 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Talentstroom** 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4(6) 
Mentorles (MBU) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Studie-/profielkeuzebegeleiding (SPB) 1 1 1

Totaal 33 33 34 32,25 32,25 35,25 30 30 34

* De leerling volgt op basis van zijn of haar vorderingen het taal- of rekenvaardighedenuur.  
 Deze uren vallen binnen het KWT programma.
** De leerling kiest één van de drie talentstromen: technasium (onderzoeken & ontwerpen),  
 kunst & cultuur of internationalisering.
 

LESSENTABEL (PER WEEK) VOOR DE BOVENBOUW  

Verplicht 

in profiel

H4 H5 V4 V5 V6

Nederlands CM/EM/NG/NT 4 3 3 4 4
Latijne taal en cultuur Gymnasium* 3 5 4
Griekse taal en cultuur Gymnasium * 3 5 4
Engels CM/EM/NG/NT 3 3 3 3 2
Duits 4 3 3 4 3
Frans 3 3 3 3 3
Wetenschapsorientatie CM/EM/NG/NT 2
Geschiedenis CM/EM 3 3 2 3 3
Aardrijkskunde (havo EM) 2 3 2 3 3
Maatschappijleer CM/EM/NG/NT 2 0,5 2
Maatschappijweten-

schappen

2 3 2 3 3

CKV (alléén havo/atheneum) CM/EM/NG/NT 1 1
Kunst algemeen (havo CM) 1 1 1 1
Kunst beeldend (havo CM) 2 2 2 2
Levensbeschouwing CM/EM/NG/NT 1 1 1
Lichamelijke opvoeding CM/EM/NG/NT 2 1 2 2 1
BSM 4 2
Wiskunde A 4 3 4 3 3
Wiskunde B NT 4 4 4 4 4
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middelen aan de balie en automaten helpen de leerlingen bewust te kiezen.

Met het in bezit hebben van de awards Gezonde schoolkantine 2015, 2016 en 2017, 
2019 en 2020 voldoen de school en de cateraar aan de richtlijnen van het Voedings-
centrum Den Haag: Richtlijnen Gezondere Kantines. Om in aanmerking te komen 
voor deze award moet de kantine voldoen aan de volgende basisregels:

• Stimuleren van water drinken. In een Gezonde Schoolkantine is water altijd 
beschikbaar voor leerlingen. Zowel bij het uitgestalde aanbod, zoals de balie, 
vitrines of rekken, als in de automaten wordt water aangeboden. Op iedere 
verdieping van de school staat bovendien een waterpunt, waar leerlingen hun 
flesje kunnen vullen met water. 

• Presentatie van betere keuzes. Het opvallend plaatsen van betere keuzes. Fruit, 
gezonde broodjes en water staan vooraan of bovenin en uitzonderingsproduc-
ten staan zoveel mogelijk achterin of zijn niet zichtbaar. 

• Aanbieden betere keuze per productgroep. Leerlingen kunnen kiezen uit 90% 
bruin brood en Waldkornbroodjes tegen 10% wit brood dat aangeboden wordt. 
Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een broodje omelet in plaats van een 
uitzonderingssnack.

Stapsgewijs verandert het aanbod naar nog meer gezondere producten, en leer-
lingen veranderen hierin mee. Steeds meer leerlingen zien we een bewuste keuze 
maken en daar is het ons natuurlijk om te doen!

5.7  Schoolvakanties 2020-2021

Herfstvakantie:  zaterdag 10-10-20 t/m zondag 18-10-20
Kerstvakantie:  zaterdag 19-12-20 t/m zondag 03-01-21
Voorjaarsvakantie:  zaterdag 20-02-21 t/m zondag 28-02-21
2e Paasdag:  maandag 05-04-21
Koningsdag:  maandag 26-04-2021 + dinsdag 27-04-2021
Meivakantie:  zaterdag 01-05-21 t/m zondag 16-05-21
   (inclusief Hemelvaart) 
Pinksterweekend: maandag 24-05-21 (2e Pinksterdag)
Zomervakantie:  zaterdag 10-07-21 t/m zondag 22-08-21

5.8 De Gezonde School

Het Ichthus lyceum werkt aan een gezond schoolklimaat vanuit de visie dat onder-
wijs meer is dan alleen kennisoverdracht. Wij willen leerlingen ook bewust maken 
dat een gezonde leefstijl medebepalend is voor hun (toekomstig) welzijn. Goed 
voorbeeld doet goed volgen is slechts een van de manieren waarop we meehelpen 
deze visie vorm te geven. In en buiten de lessen wordt aan het gezonde schoolkli-
maat ruim aandacht geschonken. Uitgangspunt daarbij zijn de vier gezonde school-
pijlers, geformuleerd door de Gezonde School (signaleren, gezondheidseducatie, 
fysieke en sociale omgeving en beleid). Zie voor meer informatie de website van de 
Gezonde School (http://www.gezondeschool.nl).

Beleid voor een gezonde schoolkantine
De commissie Gezonde School overlegt regelmatig met de schoolcateraar op welke 
wijze een verantwoord aanbod aan voeding en drinken op school kan worden 
gerealiseerd. Leerlingen op een middelbare school zijn namelijk in een leeftijdsfase 
waarin ze een sterke groei doormaken en dat kost hun veel energie. Als we leerlin-
gen uit onder- en bovenbouw willen leren zelf een gezond voedings- en leefpatroon 
te ontwikkelen, dan moeten we hen ook een leeromgeving bieden waarin gezond 
eten en drinken wordt gestimuleerd. Vaak zien we dat kinderen, zodra ze op de 
middelbare school komen, andere dingen gaan eten. Dit komt onder meer door an-
dere schooltijden, invloed van de klas, toename van zakgeld, mede verkregen door 
inkomsten uit baantjes en toenemende zelfstandigheid.

Het Ichthus Lyceum vindt het erg belangrijk dat leerlingen een gezonde keuze 
maken voor hun lunch. De cateraar biedt de producten aan de balie en via de 
automaten zodanig aan, dat het overgrote deel een betere keuze is geworden. De 
‘uitzonderingen’ zijn meer naar de achtergrond gebracht. De gezondere presentatie-

Het lesblok van 80 minuten kan effectief worden ingezet, waarbij de docent de mo-
gelijkheid heeft een breder arsenaal aan werkvormen in te zetten dan in het traditi-
onele geval mogelijk was. Het keuzedeel wordt door de leerlingen in overleg met de 
mentor ingevuld en zal in eerste instantie bestaan uit lessen waarin de leerling extra 
ondersteuning krijgt. Uiteraard voldoet onze school met deze systematiek aan de 
wetgeving op onderwijstijd. Ouders en leerlingen ontvangen aan het begin van het 
schooljaar verdere informatie over de precieze werkwijze. 

Op de website staat allerlei informatie over het rooster. Leerlingen kunnen alleen 
hun eigen rooster (via een wachtwoord) raadplegen. Wijzigingen voor het rooster 
van de volgende dag staan voor 12.30 uur op de site. Overigens zijn roosterwijzigin-
gen ook zichtbaar op de monitoren in de school. De roostermaker streeft er naar 
vervangers in te zetten voor de lessen in de onderbouw die door afwezigheid van de 
docent niet door kunnen gaan. 

5.6 Andere invulling van reguliere lessen en lesuitval 

In het jaarrooster zijn activiteiten opgenomen die in de plaats komen van de regulie-
re lessen. Hierbij kunt u denken aan excursies, sporttoernooien e.d. Daarnaast is er 
een aantal (mid)dagen gepland waarop de docententeams vergaderen of scholing 
volgen. In het jaarprogramma van de vakken is met deze zaken rekening gehouden 
en het onderwijsprogramma komt hierdoor vanzelfsprekend niet in de knel. We 
stemmen deze (voorzienbare) activiteiten zoveel mogelijk op elkaar af en concen-
treren ze in duidelijk herkenbare dagen. Zie hiervoor ook de jaaragenda op onze 
website. 

Een ander aspect betreft onvoorziene lesuitval wegens afwezigheid van een docent, 
bijvoorbeeld door ziekte. In de bovenbouw zijn leerlingen verplicht in de studiezaal 
of mediatheek zelf verder te werken aan hun opdrachten. Dit wordt door de school 
geregistreerd. Voor de onderbouw zullen we de klas opvangen en zal deze onder 
toezicht werken aan het betreffende vak. Uren die uitvallen aan het begin of einde 
van de dag worden ‘uitgeroosterd’, zodat het in dergelijke gevallen kan voorkomen 
dat uw kind iets later begint of eerder vrij is. Als er lessen uitvallen, kunnen leerlin-
gen via de roosterapp precies zien of deze worden vervangen en zo ja door welke 
docent. Wij zullen lesuitval zoveel mogelijk voorkomen en garanderen zo dat de 
school de wettelijk verplichte onderwijstijd realiseert. Onze lessentabellen en jaar-
rooster zijn hierop ingericht. Voor vragen en opmerkingen over lesuitval kunt u zich 
natuurlijk altijd richten tot de schoolleiding.
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5.4 Lestijden 

1e lesuur    8.15 –  8.55 uur
2 & 3 lesuur (80 minuten blok)   9.00 – 10.20 uur
pauze    10.20 – 10.35 uur
4 & 5 lesuur (80 minuten blok) 10.40 – 12.00 uur
pauze    12.00 – 12.25 uur
6 & 7 lesuur (80 minuten blok) 12.30 – 13.50 uur
pauze       13.50 – 14.05 uur
8 & 9 lesuur (80 minuten blok) 14.10 – 15.35 uur

5.5 Het rooster en https://www.ichthuslyceum.nl 

Op onze school werken we vanaf het schooljaar 2019-2020 met een nieuwe rooster-
systematiek. Een leerling heeft op een schooldag drie basislessen (van meestal 80 
minuten) en de mogelijkheid om bepaalde vakken in keuzewerktijd (KWT) te volgen. 
Zoals het lestijdenoverzicht (zie 5.4) duidelijk maakt, staan er drie lesblokken van 
80 minuten gepland; soms in de ochtend, soms wat meer verspreid over de dag, 
met keuzewerktijd tussendoor. Over de week gezien zijn dit feitelijk de lessen die 
voorheen in traditionele rooster stonden: door de oorspronkelijke lessentabel om te 
zetten naar een 40-minutenrooster en deze lessen daarna te clusteren tot grotere 
blokken, ontstaat het basisrooster van drie blokken. De vrijkomende tijd is beschik-
baar voor het keuzerooster. Deze KWT-uren zijn verspreid over de dag. De leerlingen 
schrijven zich hiervoor in, in overleg met hun vakdocent en mentor. Ze moeten 
vooraf goed nadenken waaraan ze behoefte hebben; er zijn drie verschillende KWT-
uren: een plusles met extra uitleg voor een vakonderdeel dat ze moeilijk vinden; 
een masterclass, een verdiepende les(sen-serie) over een actueel of specialistisch 
onderwerp; of zelfstandig werken op het leerplein. 

Leerlingen leren op deze manier nadenken over de keuzes die ze te maken hebben 
in hun leerproces. Dat past in de onderwijskundige visie van onze school, waar-
in eigenaarschap de hoofdrol speelt. De leerling is zelf eigenaar van zijn of haar 
leerproces en krijgt van ons de begeleiding die nodig is om hierin te groeien, ook in 
de zelfstandigheid die dit vraagt. Tijdens hun schoolperiode leren ze zo hoe ze zelf 
gemotiveerd kunnen zijn voor hun eigen leerproces en wat daarvoor nodig is. 

Deze roosterstructuur biedt meer voordelen. Leerlingen kunnen focussen op drie 
vakken per dag in plaats van de traditionele zeven vakken en hoeven ook minder 
boeken mee te nemen. Doordat er tussen elk lesblok een pauze zit, gaat er geen tijd 
meer verloren aan klassenwissels of andere organisatorische ongemakken.      
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Welke leerlingen kunnen zich op het Ichthus Lyceum aanmelden?
Leerlingen die een gymnasium, atheneum, vwo, havo/vwo of havo advies van hun 
basisschool hebben gekregen, kunnen zich op het Ichthus Lyceum aanmelden. 
Leerlingen met een vmbo-t/havo advies of lager kunnen niet op het Ichthus Lyceum 
worden aangemeld. Het advies van de basisschool is leidend in de  
overstapprocedure.
 
Wat is de rol van het basisschooladvies en de toetsuitslag?
In eerste instantie bepaalt het advies van de basisschool of een leerling op het 
Ichthus Lyceum kan worden aangemeld. Het basisschooladvies bepaalt eveneens 
in welk type brugklas de leerling wordt geplaatst. In alle gevallen moet een basis-
schooladvies worden onderbouwd door een onderwijskundig rapport en dienen 
aanvullende toets-gegevens te worden overlegd (NIO, IEP, Cito entree en Cito volg-
systeem).
 
De leerlingen worden geplaatst volgens de richtlijnen in navolgende tabel. In het ge-
val de toets-gegevens het basisschooladvies tegenspreken, wordt pas tot plaatsing 
overgegaan nadat overleg is gevoerd met de basisschool.
 
Welke brugklassen kent het Ichthus Lyceum?
Het Ichthus Lyceum heeft brugklassen op gymnasium-, atheneum- en havoniveau. 
Er zijn geen gemengde brugklassen (bijvoorbeeld havo/vwo). Een leerling met een 
gemengd havo/vwo-advies heeft op het Ichthus Lyceum de keuze. Hij of zij gaat òf 
naar de havobrugklas, òf naar de atheneumbrugklas, afhankelijk van de wens van 
de ouders en de leerling. In het geval dat voor de havobrugklas wordt gekozen, volgt 
de leerling onderwijs op havoniveau. Bij heel goede resultaten bestaat de mogelijk-
heid aan het eind van klas 1 havo over te stappen naar 2 atheneum; leerlingen die 
hiervoor in aanmerking komen volgen vanaf februari het opstroomtraject. Als de 
leerling kiest voor de atheneumbrugklas en later blijkt dat dit toch te hoog gegre-
pen is, dan kan de leerling aan het eind van het eerste leerjaar overstappen van 1 
atheneum naar 2 havo.
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6. KWALITEIT EN RESULTATEN 
6.1 Identiteit en praktijk

Het Ichthus Lyceum belooft goed onderwijs te verzorgen en leerlingen kennis en 
vaardigheden bij te brengen die hen in staat stellen het diploma te halen dat past bij 
hun mogelijkheden. Dit betekent dat we de leerlingen stimuleren en uitdagen om 
hun talenten te gebruiken en daarnaast duidelijke eisen aan ze te stellen. Zo willen 
we aan de ene kant voorkomen dat ze kiezen voor een te gemakkelijke leerweg of 
aan de andere kant terechtkomen in een onderwijssoort die boven hun niveau ligt. 

Het Ichthus Lyceum belooft ook bij te dragen aan de vorming en ontwikkeling van 
jonge mensen, hun normen en waarden bij te brengen. Het Ichthus Lyceum werkt 
in dit opzicht vanuit een algemeen christelijke achtergrond. Verdieping kent het in 
het vak levensbeschouwing, de gezamenlijke kerstviering en een aantal herkenbare 
symbolieken, zoals de viering van Allerzielen en Pasen. 

Maar wie goed kijkt en luistert, ziet meer. Docenten spreken geregeld met elkaar én 
met de leerlingen over de manier waarop je met elkaar omgaat. Bij verschillende 
vakken komen vragen naar levensbeschouwing en zingeving aan de orde. Sommi-
ge leerlingen hebben het moeilijk door de ontwikkeling die ze doormaken of door 
omstandigheden thuis. We luisteren naar hen en trachten hen op te vangen en 
te begeleiden. Er gaat ook wel eens iets verkeerd. Soms pesten leerlingen elkaar, 
wordt er niet-passende taal gebruikt of reageren docenten op een verkeerde wijze 
naar leerlingen. We spreken niet alleen onze leerlingen aan, maar ook elkaar als 
docenten. In onder andere een anti-pestprotocol hebben we onze handelswijze in 
voorkomende gevallen zo goed mogelijk vastgelegd. Zo proberen we in de praktijk 
onze belofte over de bijdrage aan de vorming van onze leerlingen waar te maken. 

6.2 Toelating en aanmelding van nieuwe leerlingen

In de regio Velsen wordt de toelatingsprocedure gevolgd is opgesteld tussen het 
PO en het VO. In deze procedure worden de afspraken beschreven die zijn gemaakt 
tussen de scholen over de aanmelding en plaatsing van leerlingen in de brugklas. Dit 
betekent dat het aanmeldingsbeleid van het Ichthus Lyceum binnen de kaders van 
die regeling valt. De uitgebreide tekst van de aanmeldings- en plaatsingsregeling is 
terug te vinden in het brugboek en op http://www.brugweb.nl. Op onze site onder 
tabblad groep 8, vindt u ook alle informatie met betrekking tot de Open Dag, ken-
nismakingslessen, aannamebeleid en aanmeldmomenten.
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6.3 De resultaten en beoordeling onderwijsinspectie

Zoals bij de onderwijsdoelen al werd gesteld, betekent onderwijskwaliteit veel meer 
dan het behalen van goede, in cijfers en percentages uitgedrukte, eindresultaten. 
Zorg voor onze leerlingen, sfeer en veiligheid zijn immers niet in getallen weer te 
geven. In het geval van eindexamenresultaten is het van belang in het oog te hou-
den hoe deze tot stand zijn gekomen. Het rendement van het onderwijs in de jaren 
voorafgaand aan het eindexamen speelt hierbij een belangrijke rol. In onderstaande 
tabellen treft u de eindexamenresultaten van de afgelopen vijf jaar, evenals de ren-
dementsgegevens van de niet-examenklassen in schooljaar 2019-2020. 

Zie tabel op pagina 33

De Onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat het Ichthus Lyceum voor wat betreft de 
organisatie van het onderwijs (o.a. leerlingbegeleiding, lesuitval, het aanbieden van 
voldoende onderwijstijd, examenprogramma’s) aan de wettelijke vereisten voldoet. 
De onderwijsresultaten van de school zijn (ruim) voldoende op alle afdelingen. Het 
Ichthus Lyceum valt voor de onderwijsinspectie daardoor in de laagste toezichts-
klasse. Gedetailleerde gegevens kunt u terugvinden op de website van de inspectie, 
https://www.onderwijsinspectie.nl.

6.4 Jaarcijferberekening

Alle vakken op het Ichthus Lyceum werken met een jaarcijfer. Dat betekent dat 
op het rapport het voortschrijdend gemiddelde op basis van alle in het schooljaar 
behaalde cijfers wordt vermeld. Leerlingen en ouders kunnen de cijfers online inzien 
via Magister. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend: pas op de 
rapportvergadering worden de definitieve cijfers vastgesteld. Daarnaast is voor de 
bovenbouw in het programma van toetsing en afsluiting opgenomen hoe de cijfers 
voor het schoolexamen tot stand komen.

Alles op een rijtje in tabelvorm
Leerlingen worden normaal gesproken geplaatst volgens onderstaand schema. In 
gevallen die niet in de tabel voorkomen is altijd overleg met de basisschool noodza-
kelijk om tot plaatsing over te gaan. 

Advies basisschool Plaatsing in brugklas
vwo gymnasium of atheneum (keuze leerling/ouders)
havo/vwo gymnasium of atheneum (keuze leerling/ouders)
havo havo 

Toelating tot andere leerjaren
Leerlingen die van een andere school komen en tussentijds instromen, worden ge-
plaatst op de afdeling die de afleverende school adviseert. Dat advies moet onder-
steund worden door het laatste (cijfer)rapport van de vorige school en door het te 
voeren intakegesprek. Leerlingen die afkomstig zijn van een categoraal gymnasium 
en zich bij ons aanmelden, worden niet vanzelfsprekend geplaatst op het atheneum. 
Het hangt af van de prestaties van deze leerling of deze toelaatbaar is op het havo 
of op het atheneum.

Toelating van leerlingen met een extra onderwijsbehoefte
Onze leerlingbegeleiding is gericht op de doelen van ‘passend onderwijs’. Wat dat 
concreet betekent voor onze basisondersteuning en onze extra ondersteuning is te 
lezen in ons schoolondersteuningsprofiel en in hoofdstuk 3.

Voor de toelating van leerlingen met een extra onderwijsbehoefte volgen wij de 
procedure zoals die beschreven staat in de brochure ‘De Overstap’ van het samen-
werkingsverband Zuid-Kennemerland. Voor leerlingen met een intensieve onder-
wijs- en ondersteuningsbehoefte èn de leerlingen bij wie hier twijfel over bestaat, 
moet tussen 1 november en uiterlijk 1 maart de MDO-overdracht plaatsvinden. Zij 
moeten dus bijtijds worden aangemeld bij onze zorgcoördinator mw. drs. D. de Beer. 
Wij vragen ouders om deze aanmelding zo tijdig mogelijk te doen, zodat er vol-
doende tijd is om de ondersteuningsbehoefte gezamenlijk goed in kaart te brengen. 
Als een leerling wel een intensieve ondersteuningsbehoefte heeft, maar dit niet is 
vermeld voorafgaand aan de inschrijving bij het Ichthus Lyceum, dan kan er geen 
ondersteuning vanuit de trajectvoorziening gegarandeerd worden.

JAAR HAVO
AANTAL
KANDIDATEN

HAVO
SLAGINGS%

VWO
AANTAL
KANDIDATEN

VWO
SLAGINGS%

2015 - 2016 108 94% 75 86%
2016 - 2017 137 93% 71 94%
2017 - 2018 134 91% 87 93%
2018 - 2019 118  91 % 95 90 %
2019 - 2020  95 98 % 91 96%

LEERJAAR AANTAL
LEERLINGEN
1/10/2019

AANTAL
GEKOMEN
TIJDENS 
CURSUS

AANTAL
VERTROKKEN
TIJDENS 
CURSUS

AANTAL
VERTROKKEN
EINDE
CURSUS

AANTAL 
LEERLINGEN
EINDE CURSUS

PERCENTAGE
NAAR HOGER
LEERJAAR

Brugklas 191 1 0 5 187 99%
2 h/v 206 4 2 3 205 98%
3 h/v 265 3 2 4 262 98%
4 havo 141 3 0 3 135 92%
5 havo 98 0 3 93 geslaagd 1 4 naar VAVO
4 vwo 128 0 0 2 126 89%
5 vwo 88 1 0 0 86 90%
6 vwo 91 0 0 87 geslaagd 3 4 naar VAVO
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6.5 Overgangsnormen

6.5.1 Algemeen
Het is niet toegestaan tweemaal in hetzelfde jaar of in twee opeenvolgende leerja-
ren op dezelfde schoolsoort te doubleren, met uitzondering van de examenklas. Dit 
geldt ook als een doublure op verschillende scholen heeft plaatsgevonden.

Bij het toepassen van de overgangsnormen tellen alle vakken mee, behalve het vak 
drama in de brugklas. In de brugklas wordt voor dit vak namelijk geen cijfer gege-
ven. 

Toelichting omtrent de gebruikte termen:

Minpunten: het rapportcijfer 5 levert 1 minpunt op,
  het rapportcijfer 4 levert 2 minpunten op, etc.
Pluspunten: het rapportcijfer 7 levert 1 pluspunt op,
  het rapportcijfer 8 levert 2 pluspunten op, etc.

Bespreekgebied
Een leerling in de onderbouw (klas 1 t/m 3) die één minpunt te veel heeft om 
volgens de overgangsnorm bevorderd te kunnen worden, wordt op de bespreek-
gebiedvergadering besproken. Bij deze bespreking spelen naast de behaalde cijfers 
onder andere de volgende aanvullende gegevens een rol:
• Basisschooladvies en aanvullende toetsgegevens van de basisschool
• Schoolloopbaan tot nu toe
• Scores op inzicht, gedrag en inzet (IGI-kolommen)
• Cito-VAS-scores in het eerste en tweede leerjaar
• Resultaten in het vak RTV (indien dit is gevolgd)
• Algemene studievaardigheden, getoonde motivatie

Aan het eind van deze bespreking beslist de bespreekgebiedvergadering of de leer-
ling bevorderd wordt of afgewezen.

6.5.2 Overgangsnormen onderbouw

Overgangsnorm van klas 1 naar 2:
Een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar, als is voldaan aan de vol-
gende drie eisen:
Op het eindrapport
• Komen geen of maximaal twee minpunten voor.
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• Komt maximaal één minpunt in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde voor.
• Wordt ieder minpunt gecompenseerd met twee pluspunten.
Bij de overgang van klas 1 gymnasium naar klas 2 atheneum mag het cijfer voor 
Latijn worden weggelaten, alvorens de norm wordt toegepast. 

Opstroom van 1 havo naar 2 atheneum:
Een leerling die aan het einde van periode 1b geen onvoldoendes heeft en daar-
naast minimaal 15 pluspunten heeft, komt in aanmerking voor ‘opstroom’ naar de 
tweede klas van het atheneum. Dat betekent dat deze leerling in de tweede helft 
van het schooljaar een aangepast programma zal volgen, waarbij ook op vwo-ni-
veau getoetst zal worden. Daarnaast blijven deze leerlingen gewoon de havo cijfers 
krijgen. 
Deze potentiële ‘opstroomleerlingen’ worden definitief besproken in de overgangs-
vergadering aan het einde van het schooljaar. Bij deze bespreking wordt behalve 
naar de cijfers ook gekeken naar zelfstandige werkhouding, leermotivatie, tempo en 
de IGI-kolommen, met de nadruk op inzicht.

Overgangsnorm van klas 2 naar 3
Een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar, als is voldaan aan de vol-
gende vier eisen:
Op het eindrapport:
• Komen geen of maximaal drie minpunten voor.
• Komt geen rapportcijfer 3 voor.
• Komt maximaal één minpunt in de vakken Nederlands, Engels en  wiskunde 

voor.
• Wordt ieder minpunt gecompenseerd met twee pluspunten.
Bij de overgang van klas 2 gymnasium naar klas 3 atheneum mogen de cijfers voor 
de klassieke talen worden weggelaten, alvorens de norm wordt toegepast. 

Overgangsnorm van klas 3 naar 4
Een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar, wanneer is voldaan aan de 
volgende vijf eisen:
Op het eindrapport
• Komen geen of maximaal drie minpunten voor.
• Komt geen rapportcijfer 3 voor.
• Komt maximaal één minpunt in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde voor.
• Komt maximaal één minpunt voor in de gekozen profielvakken en gekozen vak-

ken in de vrije ruimte.
• Wordt ieder minpunt gecompenseerd met twee pluspunten. 
Bij de overgang van klas 3 naar 4 havo waarbij geen wiskunde wordt gekozen, mag 

alleen bij punt 3 het vak wiskunde worden weggelaten. 
Bij de overgang van klas 3 gymnasium naar klas 4 atheneum of 4 havo mogen de cij-
fers voor de klassieke talen worden weggelaten, alvorens de norm wordt toegepast. 

Doubleren in de onderbouw
Een leerling in klas 1 of klas 2 die niet kan worden bevorderd, stroomt af naar een 
lager niveau volgens de afstroomregeling en kan dus niet doubleren. Alleen in bij-
zondere gevallen kan de school (de rector) toestemming geven om het leerjaar over 
te doen. 

Afstroomregeling
Een leerling mag in een volgend leerjaar op een lager niveau worden geplaatst, 
wanneer hij niet meer dan zeven minpunten heeft. Deze minpunten hoeven niet 
gecompenseerd te worden. Betreft het de overgang van 1 of 2 gymnasium naar een 
hogere havo-klas, dan mogen de klassieke talen worden weggelaten, alvorens de 
afstroomregeling wordt toegepast. Betreft het de overgang van 3 vwo naar 4 havo, 
dan mogen er in de gekozen profielvakken en gekozen vakken in de vrije ruimte 
maximaal vier minpunten voorkomen, maar geen cijfer 3. 

6.5.3 Overgangsnormen bovenbouw 

Overgangsnorm van klas 4 havo naar 5 havo, 4 vwo naar 5 vwo en van 5 vwo naar 6 
vwo 
Een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar, wanneer is voldaan aan de 
volgende vijf eisen:

• Er is voldaan aan de eisen van het programma van toetsing en afsluiting, inclu-
sief het handelingsdeel en op het eindrapport.

• Komen geen of maximaal drie minpunten, in maximaal twee vakken, voor.
• Komt geen rapportcijfer 3 voor.
• Komt maximaal één minpunt in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde voor.
• Wordt ieder minpunt gecompenseerd met twee pluspunten. 

NB: In de bovenbouw havo en vwo telt het vak lichamelijke opvoeding niet mee bij 
het toepassen van de overgangsnorm.

Doubleren in de bovenbouw
• Het is niet toegestaan om twee leerjaren achtereen te doubleren.
• Leerlingen die doubleren op het vwo, mogen niet in datzelfde leerjaar op de 

havo doubleren.

• Leerlingen met een havo diploma die opstromen naar het vwo mogen in 5 vwo 
niet doubleren. 

• Voor de voorwaarden om over te stappen van 5 havo naar 5 vwo, verwijzen we 
naar de aparte regeling op genomen in het boekje ‘overstap 5H-5V’.

• Voor de ontheffingsregeling bij doubleren verwijzen we naar het toets- en  
PTA-reglement.

Bespreekgebied:
Voor alle leerjaren (met uitzondering van het examenjaar) geldt dat een leerling 
die één minpunt te veel heeft om volgens de overgangsnorm bevorderd te kunnen 
worden, op de bespreekgebiedvergadering wordt besproken. Doel van deze verga-
dering is om een inschatting te maken van de kans op succes voor deze leerling in 
het volgende leerjaar.

Bij deze bespreking spelen naast de behaalde cijfers ook de volgende aanvullende 
gegevens een rol:
• Basisschooladvies en aanvullende toets gegevens van de basisschool
• Schoolloopbaan tot nu toe
• Scores op inzicht, gedrag en inzet (IGI-kolommen)
• Cito-VAS-scores in het eerste en tweede leerjaar
• Algemene studievaardigheden, getoonde motivatie
• Behaalde PTA-cijfers (in de bovenbouw)
Aan het eind van deze bespreking beslist de bespreekgebiedvergadering of de leer-
ling bevorderd wordt of afgewezen.

Bijzondere prestaties
Leerlingen die een bijzondere prestatie hebben geleverd en op hun eindrapport tot 
het volgende resultaat zijn gekomen komen in aanmerking voor een predicaat en 
vermelding op het rapport:

Bevorderd met eervolle vermelding: het gemiddelde rapportcijfer op basis van de 
afgeronde cijfers is minimaal 7.0 en de leerling heeft geen enkele onvoldoende. 
Bevorderd met lof (cum laude): het gemiddelde rapportcijfer op basis van de afge-
ronde cijfers is minimaal 8.0 en het laagste cijfer op het rapport is het cijfer 7.0.
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• Gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling (op 
vrijwillige basis), voor zover die noodzakelijk zijn in het licht van de identiteit 
van de school en voor het onderwijs van de school. 
 
Voor welke doelen verwerken wij persoonsgegevens?

• Onze school verwerkt persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor, of 
verenigbaar is met, de volgende doeleinden:

• De organisatie van de school en het onderwijs, de begeleiding van leerlingen, 
het voorzien in hun (extra) ondersteuningsbehoefte, dan wel het geven van 
studieadviezen;

• het verstrekken dan wel ter beschikking stellen van leermiddelen;
• Het bewaken van de veiligheid binnen de school en op het schoolterrein, en het 

beschermen van eigendommen van medewerkers, leerlingen en bezoekers;
• Het bekendmaken van informatie over de organisatie en leermiddelen alsmede 

van informatie over de school en de leerlingen op de website;
• Het bekendmaken van activiteiten van de school of het voeren van pr-activitei-

ten van de school, bijvoorbeeld op de website, in brochures, in de schoolgids of 
via sociale media;

• Het berekenen, vastleggen en innen van school- en lesgelden, bijdragen of ver-
goedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten, waaronder begre-
pen het in handen van derden stellen van vorderingen (ter incasso);

• Het faciliteren van medezeggenschapsactiviteiten en de ouderraad, waaronder 
de verkiezingen;

• Het aanvragen van bekostiging, het behandelen van geschillen daarover en het 
doen uitoefenen van accountantscontrole;

• Het onderhouden van contacten met oud-leerlingen;
• Het voldoen aan wet- en regelgeving;
• Juridische procedures waarbij de school dan wel Dunamare Onderwijsgroep 

betrokken is. 
 
Op welke wettelijke grondslagen verwerken wij persoonsgegevens?

• Wij verwerken alleen persoonsgegevens indien daarvoor een wettelijke grond-
slag aanwezig is. Er moet dus voor het verwerken van persoonsgegevens altijd 
een van de onderstaande grondslagen toepasselijk zijn:

• De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen 
belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag 
dat aan onze school is opgedragen;

• De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die 
op onze school rust; 

6.6 Klachten over cijfers dan wel bevordering

Als u het niet eens bent met de wijze waarop een cijfer voor uw kind tot stand is 
gekomen, richt u zich in eerste instantie tot de docent in kwestie. Als dit niet tot een 
bevredigende oplossing leidt, kunt u contact opnemen met de jaarlaagcoördinator 
of verantwoordelijke schoolleider. Deze zal in overleg met u, uw zoon of dochter en 
de betreffende vakdocent tot een oplossing proberen te komen. In de gevallen dat 
ook deze weg niet tot een oplossing leidt, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij 
de rector van de school. Deze zal nooit een inhoudelijk oordeel vellen (dat is voor-
behouden aan de vakdocent) maar nagaan of de procedures om tot vaststelling van 
een cijfer te komen (bijvoorbeeld normering, inlevertermijnen e.d.) op de juiste 
wijze zijn toegepast. 
Als u het niet eens bent met de uitspraak van de overgangsvergadering inzake de 
wijze waarop uw kind al dan niet wordt bevorderd, dan kunt u, net als alle andere 
betrokkenen, binnen 48 uur na het bekendmaken van de uitslag van de vergadering, 
bezwaar aantekenen via de mentor. De mentor informeert de betreffende jaarlaag-
coördinator en schoolleider, die het bezwaar indient bij de rector. De rector wint 
informatie in en onderzoekt of het bezwaar ontvankelijk is voor revisie. Dat is het 
geval indien blijkt dat de overgangsvergadering op onjuiste gronden of onvolledige 
informatie een besluit heeft genomen. De rector zal in dat geval de revisiecom-
missie bijeen roepen. De revisiecommissie toetst of op basis van alle beschikbare 
informatie én de overgangsnormen, de betreffende overgangsvergadering de juiste 
beslissing genomen heeft. Vervolgens oordeelt de revisiecommissie of het besluit 
van de overgangsvergadering gehandhaafd blijft of verworpen wordt. De revisie-
commissie adviseert de rector over het bevorderen van de leerling. De rector neemt 
het uiteindelijke besluit. De mentor brengt de ouders en de leerling op de hoogte 
van de beslissing van de rector en de overwegingen die tot deze beslissing hebben 
geleid. 

U kunt tegen de uitspraak van de rector dan wel de revisiecommissie in beroep gaan 
bij het bevoegd gezag van de Dunamare Onderwijs Groep, Postbus 4470, 2003 EL 
Haarlem.

6.7  Klachten over het Centraal Schriftelijk Eindexamen

In eerste instantie richt u zich bij klachten over het Centraal Schriftelijk Eindexamen 
tot de rector van de school, tevens voorzitter van de examencommissie. Deze zal 
samen met de secretaris van het eindexamen nagaan in hoeverre uw klacht terecht 
is. Een formele schriftelijke klacht over het eindexamen dient u te richten aan de 
Beroepscommissie voor de examens, Postbus 4470, 2003 EL Haarlem.
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6.8 Privacyverklaring en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  
               per 1 augustus 2018

Algemeen
Het Ichthus Lyceum respecteert de privacy van iedereen die bij de school betrokken 
is. Als school werken wij met verschillende soorten persoonsgegevens, zoals adres-
gegevens, e-mailadressen en resultaten (cijfers). Daar gaan wij zorgvuldig mee om. 
In deze privacyverklaring, die in het bijzonder betrekking heeft op de persoonsgege-
vens van leerlingen en hun wettelijk vertegenwoordigers, vertellen wij u daar meer 
over. 

De contactgegevens van onze school zijn:
Ichthus Lyceum
Wolff en Dekenlaan 1
1985 HP Driehuis
Telefoon: 0255-546400
E-mail: info@ichthuslyceum.nl 

Het Ichthus Lyceum maakt deel uit van Stichting Dunamare Onderwijsgroep. Duna-
mare Onderwijsgroep is het zogenoemde bevoegd gezag en is daarmee ook eind-
verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens binnen onze school.  
De contactgegevens van Dunamare Onderwijsgroep zijn:
Stichting Dunamare Onderwijsgroep
Diakenhuisweg 5
2033 AP Haarlem
Telefoon: 023-5303600
E-mail: info@dunamare.nl

Functionaris voor gegevensbescherming (FG)
Dunamare Onderwijsgroep beschikt over een functionaris voor gegevensbescher-
ming (FG). Dat is de heer M.G. Hofman. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 
023-5313111 of per e-mail: hofman@parmentieradvocaten.nl.  

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Als school hebben wij diverse persoonsgegevens van leerlingen en hun wettelijk ver-
tegenwoordigers nodig om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, 
om op een goede manier onderwijs te kunnen geven en om invulling te geven aan 
diverse andere doeleinden (die verderop in deze privacyverklaring zijn opgesomd). 
Het gaat om de volgende (categorieën van) persoonsgegevens, waarbij relevant is 
dat deze alleen worden verwerkt voor zover deze noodzakelijk zijn voor een van de 

beschreven doeleinden:
• Algemene (contact)gegevens van leerlingen en hun wettelijk vertegenwoor-

digers (verzorgers), zoals naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, 
geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer;

• Het persoonsgebonden nummer;
• Nationaliteit en geboorteplaats;
• Relevante financiële gegevens, waaronder een bankrekeningnummer;
• Het opleidingsniveau van de ouders;
• Gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs en ondersteu-

ning, waaronder de behaalde studieresultaten en -voortgang;
• Gegevens betreffende de gezondheid, het welzijn van de leerling en de onder-

steuningsbehoefte (waaronder het ontwikkelingsperspectief) voor zover die 
noodzakelijk zijn voor de begeleiding en ondersteuning;

• Gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs en het verstrekken 
of ter beschikking stellen van leermiddelen;

• Gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, 
school- en lesgelden en bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buiten-
schoolse activiteiten;

• Gegevens over aan- en afwezigheid, verslagen van gesprekken met ouders, 
MDO-verslagen;

• Schoolgegevens, waaronder de naam van een eerdere school, de naam van de 
zorgcoördinator/mentor/intern begeleider, de klas waarin de leerling zit, gege-
vens over in- en uitschrijving, gegevens over de schoolloopbaan en rapportages 
vanuit primair onderwijs (waaronder het onderwijskundig rapport) en eventu-
eel van andere scholen van voortgezet onderwijs;

• Activiteiten en maatregelen die door de school zijn ondernomen met betrekking 
tot de leerling, alsmede de resultaten hiervan;

• Bestaande of (relevante) afgesloten hulpverleningscontacten, arrangementen 
vanuit het Samenwerkingsverband passend onderwijs en de namen van con-
tactpersonen;

• Relevante persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens, die door de be-
trokkenen zelf of door externe partijen worden verstrekt met betrekking tot de 
problematiek van de betreffende leerling, waaronder bijvoorbeeld de resultaten 
van psychologisch onderzoek;

• Foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten waarop leerlingen 
zijn afgebeeld (uitsluitend voor zover daartoe toestemming is gegeven);

• Eventuele andere gegevens waarvan de verwerking wordt vereist door wet- of 
regelgeving.

• Camerabeelden van beveiligingscamera’s (uitsluitend volgens het reglement 
cameratoezicht);
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• De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij 
de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van 
een overeenkomst maatregelen te nemen;

• De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde 
belangen van onze school of van een derde, behalve wanneer de belangen of 
de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder 
wegen;

• De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een 
andere natuurlijke persoon te beschermen;

• De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn per-
soonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden; deze toestemming kan 
op elk moment worden ingetrokken (of alsnog worden gegeven).

Sommige door ons verwerkte persoonsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. 
Bijvoorbeeld gezondheidsgegevens die noodzakelijk zijn voor het adequaat onder-
steunen van een leerling. Deze persoonsgegevens mogen alleen onder specifieke 
voorwaarden worden verwerkt. Dat betekent dat wij deze persoonsgegevens alleen 
verwerken als aan deze voorwaarden voldaan is.

Sommige persoonsgegevens zijn voor ons zodanig noodzakelijk dat wij, gelet op 
de doelstellingen van onze organisatie en vanwege de op ons rustende wettelijke 
verplichtingen, niet zonder kunnen. Wij hebben bijvoorbeeld diverse gegevens van 
de leerling en zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) nodig voor de beoordeling van 
de aanmelding en het verrichten van de inschrijving. Als dergelijke gegevens niet 
worden verstrekt, kunnen wij de aanmelding niet beoordelen en de leerling dus ook 
niet inschrijven.

Met wie delen wij persoonsgegevens?
Soms verstrekken wij ook persoonsgegevens aan andere organisaties, dus buiten de 
school en Dunamare Onderwijsgroep. Dat moet dan wel passen bij onze doeleinden 
en er moet een wettelijke grondslag voor bestaan (zie hierboven).
In de eerste plaats zijn er leveranciers die op onze instructie persoonsgegevens 
verwerken. Denk aan de leveranciers van het administratie- dan wel leerlingvolg-
systeem en van (al dan niet) digitale leermiddelen. Met dergelijke leveranciers 
(‘verwerkers’) zijn goede afspraken gemaakt om de betreffende persoonsgegevens 
te beschermen en te beveiligen. We zullen persoonsgegevens van leerlingen en 
hun wettelijk vertegenwoordigers niet delen met commerciële derde partijen voor 
andere doeleinden.

Verder delen wij soms ook persoonsgegevens met andere organisaties. Voorbeelden 

zijn het Samenwerkingsverband passend onderwijs (SWV), de leerplichtambtenaar, 
de instellingsaccountant, de Inspectie van het Onderwijs, de gemeente en het minis-
terie van OCW (DUO). Uiteraard gebeurt dit alleen voor zover dit noodzakelijk is, en 
er sprake is van een specifieke grondslag. In veel gevallen zijn wij wettelijk verplicht 
om persoonsgegevens met deze organisaties te delen. Als dat niet zo is, is meestal 
toestemming nodig van de leerling of diens wettelijke vertegenwoordiger.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Onze school bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het 
doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. De meeste gegevens uit het 
leerlingendossier bewaren wij gedurende (maximaal) twee jaar nadat de leerling is 
uitgeschreven bij onze school; voor sommige gegevens geldt een langere (wettelij-
ke) bewaartermijn. Gegevens over verzuim, afwezigheid en in- en uitschrijving van 
leerlingen bewaren wij bijvoorbeeld gedurende 5 jaar nadat de leerling is uitge-
schreven.

Wat zijn uw rechten?
U heeft de volgende rechten:
• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat we daar-

mee doen;
• Inzage in deze persoonsgegevens;
• Het laten corrigeren van fouten;
• Het laten verwijderen van (bijvoorbeeld) verouderde persoonsgegevens;
• Intrekken van toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens, als de 

verwerking berust op deze toestemming;
• Bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens, met name als u vindt dat 

wij onvoldoende belang hebben bij het verwerken van de gegevens;
• Het laten beperken van de verwerking van persoonsgegevens, indien u een ver-

zoek heeft gedaan tot correctie, bezwaar heeft gemaakt of van mening bent dat 
wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.

Voorts heeft u het recht om ons te verzoeken om persoonsgegevens over te dragen 
aan een andere organisatie, en om niet te worden onderworpen aan geautoma-
tiseerde besluitvorming. Leerlingen van 16 jaar en ouder oefenen deze rechten 
zelfstandig uit. Voor leerling jonger dan 16 jaar worden deze rechten uitgeoefend 
door hun wettelijk vertegenwoordigers. Om een beroep te doen op de bovenstaan-
de rechten, kunt u zich schriftelijk (ook per e-mail) wenden tot de schoolleiding. De 
contactgegevens vindt u bovenaan deze privacyverklaring. Vervolgens wordt beoor-
deeld in hoeverre aan uw verzoek kan worden voldaan. Daarbij houden wij ons aan 
de wettelijke voorschriften.

Wijzigingen
De inhoud van deze privacyverklaring wordt regelmatig aangepast aan de actuali-
teit. Bovenaan deze privacyverklaring vindt u de datum waarop deze versie van de 
privacyverklaring tot stand is gekomen.

Vragen of klachten?
Wilt u meer weten over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens? Of 
heeft u andere vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met de schoolleiding.
Bent u van mening dat wij niet volgens de bovenstaande regels hebben gehandeld? 
Dan kunt u een beroep doen op de algemene klachtenregeling van Dunamare On-
derwijsgroep. Indien u vindt dat uw klacht niet op een juiste manier wordt afgewik-
keld, dan kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) 
of de Autoriteit persoonsgegevens (AP).
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7. ACTIVITEITEN VAN EN VOOR LEERLINGEN

7.1 Leerlingenraad 

Al sinds jaar en dag bestaat de leerlingenraad van het Ichthus Lyceum uit een groep 
enthousiaste leerlingen die er plezier aan beleven om van alles en nog wat voor 
hun medeleerlingen te organiseren. Zo storten zij zich elk jaar vol overgave op het 
organiseren van een aantal spectaculaire schoolfeesten en het kerstbal. Daarnaast 
zorgen zij ervoor dat de liefde een kans krijgt om te bloeien door leerlingen op Va-
lentijnsdag de mogelijkheid te geven om hun (geheime) liefde een roos te sturen. 

Ook de serieuzere zaken komen bij de leerlingenraad aan bod. De leden van de leer-
lingenraad worden via een verkiezing uitgekozen. Elke leerling kan zich verkiesbaar 
stellen. Er zullen enquêtes onder de leerlingen uitgezet worden over allerlei onder-
werpen. Verder kan een lid van de leerlingenraad zitting nemen in de Medezeggen-
schapsraad. De betekenis van de leerlingenraad is binnen onze school de laatste 
jaren gegroeid en zal dat in de toekomst hopelijk nog meer doen. De leerlingenraad 
wordt begeleid door twee docenten.

7.2 Schoolkrant en digitale communicatie

Ook dit schooljaar zal een groep van enthousiaste leerlingen onder leiding van twee 
docenten de schoolkrant gaan maken. De leerlingen zijn afkomstig uit verschillende 
leerjaren (van brugklas tot eindexamenjaar) en brengen hun eigen talenten en idee-
en naar de schoolkrant. Zo zijn er onder hen striptekenaars, vormgevers, redacteurs, 
bloggers en vloggers. Daarnaast is er een geselecteerd groepje leerlingen dat helpt 
in de communicatie over het Ichthus Lyceum. Zij maken bijvoorbeeld filmpjes voor 
basisschoolleerlingen om een indruk te geven hoe het er op onze school aan toe 
gaat.

7.3 Lichamelijke opvoeding en andere sportactiviteiten

De lessen lichamelijke opvoeding worden gedurende het schooljaar verdeeld over 
twee binnen- en twee buitenperiodes. Voor de lessen buiten zijn schoenen met 
(kleine) noppen verplicht en voor de lessen binnen zijn zaalschoenen verplicht. 
Schoenen met zwarte zolen zijn verboden, behalve schoenen waarvan bekend is 
dat ze niet afgeven. Daarnaast is een trainingspak aan te raden, omdat we tot de 

herfstvakantie en vanaf ongeveer 1 april buiten sporten. We hebben geen verplicht 
sporttenue voor de lessen l.o., maar eisen wel dat er gesport wordt in een T-shirt 
plus een lange of korte broek. In geval van blessures of andere redenen van niet 
sporten verzoeken wij de leerling voor het begin van de les een briefje van thuis te 
laten inleveren bij de docent lichamelijke opvoeding. Deze leerling moet bij de les 
aanwezig zijn. 

We geven buiten lichamelijke opvoeding op de velden van voetbalclub Velsen en 
ook op de atletiekbaan van atletiekvereniging Suomi. Binnen hebben we naast twee 
volledig ingerichte gymzalen een fitnesszaal, waar naast fitnesslessen ook dans- en 
zelfverdedigingslessen kunnen worden gegeven. Voor de fitnesslessen moet er in 
verband met de hygiëne een handdoek worden meegenomen. 

Sportactiviteiten
Jaarlijks organiseert de sectie l.o. verschillende sportactiviteiten voor alle klassen: 
veldvoetbal klas 1, basketbal klas 1, schaatsen klas 1 en 2, volleybal klas 2 t/m 6, 
tennis voor de bovenbouw, softbal klas 1 t/m 5 en de wisselsportdag voor klas 3. 
Daarnaast zijn er interscholaire toernooien waar geselecteerde leerlingen aan mee-
doen. Zo komen we met basketbal, volleybal, schaatsen, hardlopen, hockey, softbal, 
frisbee en voetbal uit tegen scholen uit Haarlem, Velsen en omstreken. 

BSM (examenvak lichamelijke opvoeding)
BSM is een keuzevak in de vrije ruimte en kan met ieder profiel worden gekozen. 
Het vak kent een schoolexamen en het moet voor het centraal schriftelijk eindex-
amen zijn afgerond. BSM bestaat als vak naast lichamelijke opvoeding, maar staat 
hier qua inhoud los van. Het examenprogramma is toegankelijk voor alle leerlingen 
die hier belangstelling voor hebben en is niet per definitie bedoeld voor de spor-
tief getalenteerde leerling. Een redelijke, maar vooral brede bewegingsvaardigheid 
moet voldoende zijn om het examenprogramma met succes af te ronden. De leer-
ling leert bewegingssituaties ontwerpen en zal de rol als coach, instructeur, scheids-
rechter, observator of organisator moeten vervullen.

Bewegen en gezondheid maakt ook een groot deel uit van het programma: zo 
wordt er aandacht besteed aan bewegen en welzijn; fitheid testen en verbeteren 
(trainingsplan schrijven); blessures behandelen (EHBSO) en voorkomen; reanimatie 
(AED) en voeding & lifestyle. Aan het vak BSM zijn kosten verbonden. 
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Topsport en sporten op hoog niveau
Vanwege de enorme verschillen die er kunnen bestaan in de diverse takken van 
sport als er gekeken wordt naar aantal trainingen, fysieke belasting en het niveau 
waarop de desbetreffende leerling sport, zijn er voorwaarden waaraan een leerling 
moet voldoen om gebruik te kunnen maken van het toptalentenbeleid.

De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen moeten op het hoogste (inter)
nationale niveau presteren en, in geval van topsport een status hebben gekregen 
via hun sportbond of NOC*NSF of als toptalent benoemd zijn en bekend zijn bij het 
Olympisch Netwerk. Ouders doen aan het begin van het schooljaar een schriftelijke 
aanvraag voor vrijstelling van school. In de aanvraag worden de momenten dan wel 
data van afwezigheid vermeld. In de aanvraag wordt de noodzaak van deelname 
aan trainingen en wedstrijden aangetoond. Er wordt een plan van aanpak opgesteld 
waarin wordt beschreven hoe de leerling de lesstof van de gemiste lessen inhaalt 
zonder achterstanden op te lopen. Het verzuim moet elke keer officieel worden 
aangevraagd.

Aan het begin van het schooljaar vindt een gesprek plaats tussen ouders, topspor-
ter, l.o.-docent en de betrokken coördinator. Alle maatwerkafspraken die voortvloei-
en uit dit gesprek worden schriftelijk vastgelegd. De afspraken worden stilzwijgend 
het gehele schooljaar gehandhaafd, tenzij de cijfers dan wel het gedrag van de 
topsporter aanleiding geven erop terug te komen.

7.4 Podiumkunsten

De Toneelmakerij
Sinds 2010 is het Ichthus Lyceum een Toneelmakerijschool. De Toneelmakerij is het 
grootste jeugdtheatergezelschap van Nederland dat ontstaan is uit het samengaan 
van de gerenommeerde toneelgroepen Huis aan de Amstel en Wederzijds. De 
artistieke leiding is in handen van Liesbeth Coltof. De afdeling kunsteducatie van De 
Toneelmakerij ontwikkelt rond alle voorstellingen projecten, die geïnspireerd zijn op 
de voorstelling en deze in een breder verband plaatst. In het kader van een door-
lopende leerlijn zijn we als school een intensievere samenwerking met De Toneel-
makerij aangegaan. Daarvoor is het project ‘Binden en Boeien’ ontwikkeld, een op 
maat gemaakt programma, buiten het normale educatieve aanbod om. 

De Ichthus Musicalgroep
De Ichthus musicalgroep is een projectgroep voor álle jaarlagen. Zij krijgen een mas-
terclass podiumkunst waarbij ze lessen krijgen in zang, dans en acteren. Leerlingen 
kunnen ook deelnemen in het productieteam waar ze onder begeleiding meewer-

ken aan de organisatie, de bouw van decors, sponsoring, rekwisieten en het licht-
plan. In een jaar tijd werken ze toe naar minimaal twee voorstellingen in de stads-
schouwburg Velsen waarbij een groot live-orkest meespeelt. De leerlingen worden 
begeleid door zeer ervaren docenten. In het verleden heeft het Ichthus Lyceum 
al vele succesvolle producties opgevoerd, zoals ‘Grease’, ‘Jesus Christ Superstar’ 
en ‘West Side Story’. In het schooljaar 2020-2021 zal de musical ‘Joseph and the 
amazing technicolour dreamcoat’ worden ingestudeerd. Door de omstandigheden 
rondom Covid-19 is de opvoering van deze musical uitgesteld, waardoor onze nieu-
we brugklasleerlingen de kans hebben om meteen mee te doen aan deze musical!

Cultuurkaart
Elke leerling ontvangt via de school in het najaar een cultuurkaart, waarmee hij kor-
ting krijgt voor tijdschriftabonnementen, in musea, theaters en een aantal winkels. 
Op de kaart staat geen bedrag om te besteden, omdat dit klassikaal wordt gebruikt.

7.5 Overige activiteiten

Werkweken
Aan het begin van het schooljaar organiseert de school een aantal activiteiten 
met als doel dat leerlingen zich snel thuis voelen in de klas en op school. Zo gaan 
brugklassen als introductieactiviteit naar een jeugdherberg in Valkenswaard. De 
leerlingen uit 4 havo en 4 vwo volgen in september een introductieprogramma. In 
de bovenbouw van het gymnasium brengen leerlingen een meerdaags bezoek aan 
Rome. In de lessen kcv en Latijn vindt de voorbereiding daarop plaats. De leerlin-
gen uit 5 havo en 6 vwo maken een stedenreis naar het buitenland. Deelname aan 
bovengenoemde activiteiten valt onder de normale lesverplichting.

Het schooljaar bevat twee soorten weken: weken waarin geen activiteiten georga-
niseerd worden en weken waarin alléén lessen zijn gepland. Het doel hiervan is de 
reguliere lessen zoveel mogelijk voortgang te laten vinden en rust in de school te 
creëren. Activiteiten zoals hieronder beschreven komen in de plaats van de regulie-
re lessen. Het is dus niet juist in dit geval van ‘lesuitval’ te spreken, omdat de regu-
liere lessen door de verschillende vakken op een andere wijze worden ingevuld.

Verder organiseren diverse secties vakexcursies. Voorbeelden daarvan zijn, een 
bezoek aan het Scheepvaartmuseum in Amsterdam (2e klassen), het  
Verzetsmuseum en rondwandeling (3e klassen), een bezoek aan de rechtbank in 
Haarlem voor vierdeklassers. Leerlingen bezoeken theatervoorstellingen of musea 
in het kader van het vak ckv , kunst algemeen, geschiedenis, maatschappijleer O&O 
of biologie. 

In de onderbouw van het gymnasium wordt naast het bezoek aan het Archeon een 
aantal excursies georganiseerd in het kader van de klassieke talen. In de bovenbouw 
van het vwo neemt de groep Duits traditiegetrouw deel aan een uitwisselings-
programma met het Dietrich Bonhoeffergymnasium uit de Velsense partnerstad 
Bergisch Gladbach. In 5 vwo vindt een studie- en beroepen tweedaagse plaats. Alle 
leerlingen zijn verplicht deel te nemen aan buitenschoolse lesactiviteiten die door 
de school worden georganiseerd, tenzij het om een vooraf met de jaarlaagcoördina-
tor besproken uitzondering gaat.
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8. FINANCIËLE ZAKEN
8.1 Tegemoetkoming studiekosten en studiefinanciering

Ouders van een leerling jonger dan 18 jaar kunnen sinds 2010 geen aanspraak meer 
maken op een tegemoetkoming in de studiekosten van de overheid. Afhankelijk van 
hun inkomen hebben ouders misschien recht op een zogenaamd kindgebonden 
budget via de belastingdienst.

Ouders van leerlingen die 18 jaar of ouder zijn, ontvangen geen kinderbijslag meer. 
Daarvoor in de plaats heeft de leerling recht op een basistoelage en – afhankelijk 
van het inkomen van de ouders – een aanvullende toelage. 

Als u niet eerder een tegemoetkoming studiekosten hebt ontvangen, vraagt u deze 
aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit moet u zo snel mogelijk doen, 
maar uiterlijk drie maanden voor de 18e verjaardag van uw zoon of dochter. De 
schooldecanen kunnen u nadere inlichtingen verstrekken; op de website van DUO 
(https://www.duo.nl) vindt u alle informatie en een aanvraagformulier om te down-
loaden.

8.2 Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een, voor onze school, noodzakelijke inkomstenbron ter bestrij-
ding van kosten die niet voor rijkssubsidie in aanmerking komen. De schoolleiding 
stelt de hoogte van deze vrijwillige bijdrage elk jaar vast. Voor het cursusjaar 2019-
2020 was de ouderbijdrage vastgesteld op € 65,- per leerling. Vanwege de  
Corona-maatregelen heeft een aantal excursies geen doorgang kunnen vinden. De 
niet gemaakte kosten hiervoor zijn verrekend en terugbetaald aan ouders. De  
tarieven voor de ouderbijdrage 2020-2021 worden bij aanvang van het nieuwe 
schooljaar bekend. Deze worden vastgesteld op basis van de begrotingen van  
secties. Vanwege de omstandigheden rondom Covid-19 kunnen een aantal excursies 
nog geen doorgang vinden. Hierdoor wijkt de ouderbijdrage mogelijk enigszins af 
van die van vorig jaar.

Het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage betekent weliswaar dat u niet verplicht 
bent deze daadwerkelijk te betalen om uw kind onderwijs te laten volgen op het 
Ichthus Lyceum, maar het is in dat geval niet vanzelfsprekend dat uw kind zonder 
meer aanspraak kan maken op de extra activiteiten die het Ichthus Lyceum uit de 
ouderbijdrage bekostigt. 

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van ons via e-mail een bericht dat in 
ons digitale betaalsysteem (schoolloket) een gespecificeerd overzicht van de school-
kosten voor uw zoon of dochter voor het betreffende leerjaar klaarstaat. De ouder-
bijdrage maakt hier deel van uit. In schoolloket kunt u aangeven hoe u de schoolkos-
ten wilt betalen (bijvoorbeeld ineens via Ideal, of in termijnen). U ontvangt hierover 
te zijner tijd bericht van de school. Jaarlijks legt de school in de schoolgids aan de 
ouders verantwoording af over de besteding van de ouderbijdrage. De oudergele-
ding van de medezeggenschapsraad heeft een belangrijke taak om de verwerving en 
de besteding van de ouderbijdragen te controleren. 

Besteding ouderbijdragen schooljaar 2019-2020

Activiteiten voor leerlingen 

Kerstviering + Sinterklaas € 7.121,-
Algemene culturele activiteiten € 12.649,-
Algemene toernooien en wedstrijden € 8.601,-
Schoolfeesten € 14.123,-
Schoolkrant € 1.348,-
Leerlingenraad € 2.873,-
Bijdrage reprokosten €    17.171,-
Overig € 3.415,-

Activiteiten voor ouders

Open dag  
Ouderavonden en lezingen  

€
€

4.089,-
3.819,-

Totaal € 75.229,-
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8.3 Leermiddelen en schoolboeken 

De keuze van een leermethode berust in eerste instantie bij de docenten van een 
vaksectie. De schoolleiding bewaakt de samenhang tussen diverse lesmethoden. 
Veel boeken zijn zwaar. De school probeert daar rekening mee te houden, maar is 
ook afhankelijk van wat uitgevers op de markt brengen.

Schoolboeken worden gratis door de school verstrekt. Alvorens de boeken aan de 
leerling worden meegegeven moet een bruikleenovereenkomst worden onder-
tekend. Met deze overeenkomst verklaart u de boeken in goede orde te hebben 
ontvangen en ze aan het einde van het schooljaar in ordentelijke staat te zullen 
retourneren. Het Ichthus Lyceum heeft de distributie van de gratis schoolboeken 
uitbesteed aan de firma Van Dijk Educatie. Aan het begin van het schooljaar krijgen 
leerlingen hun boekenpakket thuisgestuurd. Daarin zitten zowel werkboeken als 
lesboeken, die de leerlingen in bruikleen ontvangen. De werk- en lesboeken zijn na-
melijk eigendom van de school. Aan het eind van het schooljaar moeten de boeken 
weer onbeschadigd worden ingeleverd. De leerling mag dus ook NIET in de werk-
boeken schrijven, ook deze moeten aan het eind van het schooljaar onbeschadigd 
en onbeschreven worden geretourneerd. Uitzondering hierop zijn werkboeken die 
door een leerling in twee achtereenvolgende leerjaren worden gebruikt (bijvoor-
beeld in de tweede èn derde klas) en de werkboeken voor bepaalde vakken. Welke 
vakken dat zijn wordt door de betreffende docenten aangegeven.

Niet alle schoolbenodigdheden zijn gratis. Algemene naslagwerken zoals de Bosatlas 
en woordenboeken zijn voor rekening van de leerling dan wel zijn of haar ouders. 
Dat geldt ook voor de benodigde schriften, het schrijfgerei, de sportkleding en een 
rekenmachine. Schade aan of verlies van boeken die eigendom van de school zijn 
komt voor rekening van de leerling dan wel zijn ouders.

8.4 Schadegevallen en verzekeringen

Als een leerling schade toebrengt aan schooleigendom of aan personen in dienst 
van de school, zullen we deze verhalen op die leerling, dus op u als ouder. Ook als 
een leerling onder schooltijd schade toebrengt aan het eigendom van de school of 
andere personen (medeleerlingen), moet u als ouder de schade vergoeden. Uiter-
aard kan de school optreden als bemiddelaar tussen partijen. 

Alle leerlingen zijn tijdens de schooluren en één uur voor en na schooltijd verzekerd 
tegen de gevolgen van een ongeval. Dit geldt ook voor evenementen in schoolver-
band, onder toezicht van docenten. De verzekering is ook van toepassing als het 

evenement buiten de lestijden plaatsvindt. De ongevallenverzekering keert uit bij 
overlijden, bij blijvende invaliditeit en wanneer kosten worden gemaakt voor o.a. 
geneeskundige behandeling als gevolg van een aan de school te wijten ongeval. De 
ongevallenverzekering is géén ziektekostenverzekering of verzekering tegen scha-
de aan voertuigen of iets dergelijks. Een leerling die bijvoorbeeld op school door 
onvoorzichtigheid een enkel verstuikt, kan de kosten van de fysiotherapeut niet 
verhalen op de schoolverzekering. Hiervoor dient u zelf een adequate ziektekosten-
verzekering (al dan niet aanvullend) te hebben afgesloten.

De school is niet aansprakelijk of verzekerd voor de eigendommen van leerlingen. 
Op school adviseren we leerlingen om waardevolle spullen op te bergen in een (te 
huren) kluisje of er zelf zicht op te houden. Tijdens schoolreisjes of excursies advise-
ren we leerlingen om zo min mogelijk waardevolle spullen mee te nemen. Leerlin-
gen die zich willen indekken tegen de gevolgen van verlies of diefstal van eigendom-
men tijdens een schoolreis dienen hiervoor zelf een reisverzekering af te sluiten.

8.5 Sponsoring

Het Ichthus Lyceum maakt slechts op bescheiden wijze gebruik van sponsoring 
en alleen in gevallen die geheel losstaan van de inhoud en de voortgang van het 
onderwijs. Het houdt zich aan de regels en afspraken zoals die verwoord zijn in het 
convenant van scholen voor primair en voortgezet onderwijs.
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9. EEN VEILIGE SCHOOL, REGELS EN  
    RICHTLIJNEN
9.1 De veilige school

U kunt zich voorstellen dat elke docent, conciërge of schoolleider de hele dag bezig is 
met de leefbaarheid in de school. Het is de basisvoorwaarde voor prettig en effectief 
leren en werken. In een veilig schoolklimaat voelt iedereen zich gerespecteerd en 
gewaardeerd en is er ruimte voor zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Er is ook 
aandacht voor samenwerking en voor het oplossen van conflicten tussen leerlingen 
onderling, of leerlingen en docenten. Dat speelt de hele dag een belangrijke rol: bin-
nen en buiten de lessen, bij bewuste leermomenten, maar ook bij de gewone omgang 
met elkaar. Het werken aan een veilige school kan vanuit verschillende invalshoeken 
aangepakt worden. Hoe je het ook bekijkt, het gaat telkens om het vergroten van 
sociale vaardigheden van alle betrokkenen. Het draait allemaal om respect. Je kunt 
nog zoveel regels maken, maar de kern blijft respectvol met elkaar omgaan. Dat geldt 
voor de fysieke leeromgeving binnen school, maar ook voor de omgang met elkaar via 
sociale media. De mogelijkheden van sociale media zijn enorm en de ontwikkelingen 
gaan snel. Deze media bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je 
school en om een bijdrage te leveren aan een positief imago van het Ichthus Lyceum. 
Maar ook kun je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de 
school, de Dunamare Onderwijsgroep en betrokkenen ernstig beschadigen. Om deze 
reden is het belangrijk om bewust met sociale media om te gaan. Essentieel is dat, 
net als in communicatie in de normale (offline) wereld, onderwijsinstellingen en de 
gebruikers van sociale media de reguliere fatsoensnormen respecteren en de nieuwe 
mogelijkheden met een positieve instelling benaderen. Daarnaast is van groot belang 
om te beseffen dat sociale media een grote impact kunnen hebben op de privacy van 
gebruikers, en in het bijzonder als het gaat om onze leerlingen en medewerkers. Daar-
om hanteren wij de Gedragscode Social Media van de Dunamare Onderwijsgroep, die 
u vindt op onze website. 

De zorg voor een veilig schoolklimaat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal en 
het is de taak van de school om daar op toe te zien. Wij kunnen deze taak niet uitvoe-
ren zonder regels en procedures vast te stellen. Het Ichthus Lyceum wil geen ‘strenge’ 
school zijn, maar wel een ‘strikte’. In onze school bevinden zich gedurende lange tijd 
telkens veel mensen op een klein oppervlak. Daarom hebben we regels opgesteld die 
ervoor moeten zorgen dat we weten welk gedrag we van elkaar mogen verwachten. 
Hiermee willen we duidelijkheid scheppen en een plezierige omgang met elkaar 
bevorderen.

In het schoolreglement, dat iedere leerling aan het begin van het schooljaar ont-
vangt, is beschreven welke regels we hanteren met betrekking tot omgaan met 
elkaar, elkaars spullen en eigendommen van de school. In dit hoofdstuk staan onze 
belangrijkste regels bij elkaar. Het spreekt voor zich dat wij expliciet aandacht be-
steden aan ons schoolreglement aan het begin van een schooljaar. Daarnaast komt 
het thema sociale veiligheid regelmatig aan bod tijdens onze lessen, bijvoorbeeld 
door een lessenreeks over sociale media in de brugklas, of door aandacht tijdens de 
mentorles voor diversiteit en inclusiviteit, zoals op Paarse Vrijdag.

Onderaan dit hoofdstuk staan de belangrijkste bijlagen waarnaar wij verwijzen en 
die u vindt op de website van onze school, dan wel die opvraagbaar zijn bij de admi-
nistratie.

9.2 Leerlingenstatuut en schoolreglement

Het Ichthus Lyceum kent een leerlingenstatuut. Hierin zijn de rechten en plichten 
van onze leerlingen omschreven. Het leerlingenstatuut is vastgesteld in maart 2020 
en te vinden op de website van de school. 

In het schoolreglement, ook wel huisreglement genoemd, zijn regels opgenomen 
over de wijze waarop we omgaan met het schoolgebouw, met elkaars spullen en 
welke omgangsregels op het Ichthus Lyceum gebruikelijk zijn. Ook staat er duidelijk 
in welk gedrag van leerlingen in de klas verwacht wordt.

9.3 Regels en richtlijnen

Alle leerlingen krijgen tijdens de eerste mentorles de schoolregels uitgereikt. Deze 
worden door de mentor met de leerlingen besproken: 

Algemene regels
Je gaat met respect met elkaar en met elkaars spullen om.
Je neemt geen cafeïne houdende sportdranken zoals Red-Bull, Bullit etc, alcoholi-
sche drank, drugs, vuurwerk of wapens mee naar school. 
Je volgt de aanwijzingen van het personeel van de school op.
Je doet afval in de afvalbakken die overal in en buiten de school staan.

Regels tijdens de lessen
Aan het begin van de les heb je je boek(en), schrift en pen bij je, is je huiswerk af en 
ligt je lesmateriaal op tafel.
Je komt op tijd in de les: na de tweede bel zorg je dat je in het lokaal bent.
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Eten (incl. kauwgom en snoep) en drinken is niet toegestaan. De enige uitzondering 
hierop is een flesje water. In practicumlokalen en achter een PC mag je ook geen 
water drinken.
Je neemt je jas niet mee in het klaslokaal. 

Procedure smartphonegebruik per 01-08-2019
Vanaf het schooljaar 2019-2020 zijn de regels met betrekking tot het gebruik van de 
smartphone in de les veranderd. Deze regels zijn tot stand gekomen in overleg met 
andere middelbare scholen in de regio, de gemeente Velsen en de politie IJmond. 
Dit zijn de regels:
• Het gebruik van de smartphone in de les is alleen toegestaan als dit bij aanvang 

van de les wordt aangegeven door de docent;
• Indien de docent niets aangeeft dan is het gebruik niet toegestaan. De leerling 

dient de smartphone op te bergen in zijn/haar tas of deze te deponeren in de 
daarvoor bestemde telefoontas die in ieder lokaal aanwezig is;

• Wanneer de leerling wordt betrapt op het ongeoorloofd gebruiken van de 
smartphone dan neemt de docent deze in beslag. De smartphone zal door de 
docent worden ingeleverd bij de conciërges die het toestel bewaren in hun 
kantoor op de B-verdieping. Leerlingen kunnen vanaf 15.35 uur de smartp-
hone ophalen, het kantoor is open tot 17.00 uur. Zolang de smartphone niet 
is opgehaald valt deze onder verantwoordelijkheid van de school en is hij dus 
verzekerd; 

• Het is niet mogelijk om de telefoon eerder op te halen, ook niet wanneer een 
leerling eerder uit is;

• Wanneer ouders dringend contact op willen nemen met een leerling wiens 
smartphone in beslag is genomen dan kan er gebeld worden met de administra-
tie via 0255-546400. Een smartwatch staat gelijk aan een smartphone. 

Overige regels
• In pauzes mogen leerlingen niet op de T- verdieping komen. Tijdens tussenuren 

mogen leerlingen in de Vide aanwezig zijn mits zij daar de lessen in de aanpa-
lende lokalen geen overlast bezorgen. Op de T-verdieping mag je tijdens lesuren 
wel studeren, mits je daar niemand overlast mee bezorgt.

• Tijdens de pauzes maak je geen gebruik van je laptop! Deze berg je dus op in je 
tas of in je kluisje.

• Als je in klas 3 of hoger zit mag je het schoolterrein verlaten tijdens tussenuren 
of pauzes.

• Het is niet toegestaan om op de terreinen van de (flat)bewoners te komen of je 
op te houden voor de ingangen van de flats. Laat hier ook geen rommel achter.

• Je bent van 07.30 uur tot 17.00 uur beschikbaar voor schoolactiviteiten.

• Je mag alleen foto- dan wel filmopnamen maken als de ander daar toestem-
ming voor geeft.

• Vrienden en vriendinnen die niet op het Ichthus zitten, mogen niet zonder toe-
stemming in of om het schoolgebouw komen.

• Onze school is rookvrij. Dus in school en op het schoolterrein mag je ook als 
bovenbouwer niet roken.

• Je zet je fiets of scooter op het plein in de vakken of klemmen. Voor de school 
mag dit niet.

• In de eerste drie weken van het schooljaar pauzeren alléén de brugklassen in 
het verhoogde deel van de kantine.

Een leerling die zich niet aan de schoolregels houdt wordt hier op aangesproken. Af-
hankelijk van de situatie en de ernst ervan zal er een sanctie opgelegd worden. Dat 
kan variëren van een waarschuwing bij kleine overtredingen tot verwijdering van 
school bij ernstige overtredingen (bijvoorbeeld geweld, dealen van drugs etc.).

Kluisjes
Leerlingen kunnen een kluisje huren van de school en moeten hiervoor een huur-
overeenkomst ondertekenen. De huurkosten voor een kluisje bedragen € 15,- per 
schooljaar. We verwachten van leerlingen die een kluisje huren dat zij hier netjes 
mee om gaan. De schoolleiding is gerechtigd – al dan niet in het bijzijn van politie 
– de inhoud van kluisjes te controleren op verboden inhoud (vuurwerk, alcohol, 
drugs, wapens e.d.). In het kader van het veiligheidsbeleid worden er enkele malen 
per jaar steekproeven gedaan. De huurder van het kluisje treft – indien zijn kluisje 
gecontroleerd is – een meldingsformulier in zijn kluisje aan. 
Het ruilen van kluisjes mag alleen ná toestemming van de conciërge, omdat deze 
kluisjes op naam staan en iedereen verantwoordelijk is voor het kluisje dat oor-
spronkelijk is gehuurd!
In principe behoudt een leerling die een kluisje huurt ditzelfde kluisje tot en met het 
eindexamen, -tenzij anders aangegeven-, of via schriftelijke opzegging. De huurover-
eenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Schoolpas
De leerlingen ontvangen aan het begin van het schooljaar een pasje. Ze zijn ver-
plicht dit onder schooltijd bij zich te hebben. Zo is de pas onmisbaar bij de registra-
tie van het te laat komen, voor het gebruik van computers in de mediatheek, het 
lenen van boeken uit de schoolbibliotheek en bij toegang tot schoolfeesten. Leer-
lingen die hun schoolpas hebben verloren, kunnen tegen betaling van € 10,- een 
nieuwe pas aanvragen op de administratie van de school. De leerlingenraad schenkt 
dit geld vervolgens aan een goed doel.

Regels van absentie of verzuim 
De school beschouwt het toezicht op de aanwezigheid van de leerlingen als onder-
deel van de leerlingenzorg. Als uw kind door ziekte niet in staat is de lessen bij te 
wonen, meldt u dat diezelfde dag voor 8.15 uur via de Magister app aan de school. 
Via de Magister app kunnen alleen ziekmeldingen door gegeven worden, geen mel-
dingen voor dokter, fysiotherapeut of orthodontist. Het is ook mogelijk om de voice-
mail in te spreken op telefoonnummer 0255-546410 (24 uur per dag antwoordappa-
raat aanwezig), of per e-mail naar: absent@ichthuslyceum.nl. 
Indien uw kind langer dan 1 dag ziek is dient u elke ziektedag een melding te doen 
op een van de eerder genoemde meldwijzen. 

Als de leerling tijdens schooltijd ziek naar huis gaat, meldt hij/zij zich bij het ab-
sentieadministratie (naast de leerlingeningang op de S-verdieping) en de absentie-
medewerker neemt contact met thuis op zowel voor de onder- als bovenbouw. Na 
overleg wordt besloten of de leerling ziek naar huis gaat, de leerling gaat niet naar 
huis zonder afmelden op school. Is de leerling de volgende dag(en) nog ziek dan 
dient er wederom een melding gedaan te worden. Indien een leerling afwezig is bij 
het maken van een schriftelijk werk en een ziekmelding ontbreekt, dan wordt het 
cijfer 1 toegekend. 

We vragen u afspraken met dokter of tandarts graag zoveel mogelijk buiten school-
tijd te plannen. Is dit niet mogelijk dan graag vooraf melden d.m.v. een absentie-
briefje, e-mail of voicemail. De school biedt leerlingen ruimte om af te rijden voor 
het rijbewijs (auto/scooter) en het maken van het theorie-examen hiervoor. We 
geven geen vrij voor rijlessen, deze dienen buiten schooltijden te worden gepland. 
Ook voor het bezoeken van een Open Dag van een beoogde vervolgopleiding ver-
lenen wij verlof. Ook dit dient van tevoren worden aangevraagd bij de betrokken 
jaarlaagcoördinator (JLC) door middel van een schriftelijk verzoek.

We streven ernaar telefonisch contact met u op te nemen zodra wij constateren dat 
uw kind niet in de les is verschenen en als de reden daartoe bij ons niet bekend is. 
Voor de huisregels van de school verwijzen wij naar het schoolreglement. Dit wordt 
aan alle leerlingen aan het begin van het schooljaar uitgereikt en het reglement is 
opgenomen elders in deze gids.

Leerplicht
In de Leerplichtwet staat dat leerplichtige kinderen de school moeten bezoeken. 
Verzuim is alleen toegestaan met een geldige reden, zoals ziekte van het kind of 
doktersbezoek. In een aantal bijzondere gevallen is extra verlof mogelijk. Hieronder 
een overzicht.

Verlof voor religieuze feestdagen
Wanneer een kind “plichten moet vervullen die voortvloeien uit religie of levens-
overtuiging” kan hiervoor verlof worden verleend onder de volgende voorwaarden:
• Per religieuze feestdag kan één vrije dag worden verstrekt door de rector van de 

school.
• Een aanvraag van extra vrije dagen om een religieus feest in het thuisland te 

vieren kan door de rector niet worden gehonoreerd; vrije dagen worden alleen 
verstrekt voor de religieuze feestdag zelf, de rest zou extra vakantie zijn. 

• De afwezigheid van een kind/jongere vanwege een religieuze feestdag wordt 
ten minste twee dagen van tevoren door een van de ouders schriftelijk aan de 
rector van de school gemeld.

Verlof voor extra vakantie
Vakantie tijdens schooltijd is in principe onmogelijk. Een uitzondering kan gemaakt 
worden wanneer een kind gedurende geen enkele schoolvakantie twee weken ge-
zinsvakantie kan genieten vanwege de ‘specifieke aard van het beroep’ van een van 
de ouders (uit jurisprudentie is gebleken dat er vanuit gegaan wordt dat de ouder 
het merendeel van zijn inkomsten slechts in de zomervakantie kan verdienen). In 
dat geval kan bij de rector van de school verlof worden aangevraagd voor extra 
vakantie. De rector kan in deze gevallen eenmaal per jaar voor ten hoogste tien 
schooldagen verlof verlenen. Het moet dan gaan om de enige gezinsvakantie in dat 
jaar. 

Voor vliegend personeel van luchtvaartmaatschappijen geldt dat zij moeten kunnen 
aantonen een afwijzing te hebben gekregen op een aantal binnen de schoolva-
kantie(s) vallende aanvragen voor vakantie. Alleen dan mag de school verlof voor 
maximaal tien schooldagen toestaan. 

NB: alleen een werkgeversverklaring is geen geldige reden voor het verlenen van 
verlof voor extra vakantie. Er mag geen verlof worden verleend op grond van 
organisatorische problemen bij de werkgever. Het moet gaan om ‘onoverkomelijke 
bedrijfseconomische bezwaren’.
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Verlof wegens gewichtige omstandigheden
Bij gewichtige omstandigheden gaat het volgens de wet om “buiten de wil van 
ouders en kind gelegen situaties”. Voor deze omstandigheden kan verlof worden 
aangevraagd. Te denken valt aan:
• Verhuizing van het gezin
• Bijwonen van een huwelijk van bloed-of aanverwanten tot en met de 3e graad
• Ernstige ziekte van bloed-of aanverwanten tot en met de 4e graad
• Overlijden en begrafenis van bloed-of aanverwanten
Bij de bolletjes 2 t/m 4 geldt dat wordt geadviseerd hiervoor buiten Nederland, 
maar binnen Europa, maximaal 5 dagen toe te kennen, buiten Europa maximaal 10 
dagen, indien dit aantoonbaar noodzakelijk is voor de reis en het verblijf.

Onder gewichtige omstandigheden vallen niet:
• Familiebezoek in het buitenland
• Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding, 

het winnen van een prijs of het anderszins aanbieden van een vakantie door 
derden

• Vakantie onder schooltijd vanwege gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
• Eerder vertrek of latere terugkeer van vakantie vanwege de verkeersdrukte 

Verlof kan alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden:
De aanvraag voor extra verlof moet, indien mogelijk, ten minste acht weken van te-
voren, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk, worden ingediend bij de rector van 
de school. Dit heeft te maken met een eventuele bezwaarperiode. 

De rector van de school beslist over aanvragen voor een verlofperiode tot en met 
tien schooldagen. Voor een periode van meer dan tien schooldagen moet een aan-
vraag voor extra verlof worden ingediend bij de leerplichtambtenaar.

We werken nauw samen met de leerplichtambtenaar. Het absentieoverzicht van uw 
kind kan een reden zijn om hem/ haar uit te nodigen voor een waarschuwings- of 
begeleidend gesprek. U wordt als ouder van tevoren op de hoogte gesteld wanneer 
het gesprek zal plaatsvinden. Drie keer per jaar is de leerplichtambtenaar bij ons op 
school om deze gesprekken te voeren. U kunt in Magister op de hoogte blijven van 
de aanwezigheid van uw kind tijdens de lessen op school.

Integrale aanpak ziekteverzuim
Binnen ons samenwerkingsverband volgen alle scholen dezelfde integrale aanpak 
met betrekking tot ziekteverzuim van de leerlingen. Dit betekent dat de school 
nauw samenwerkt met schoolarts en leerplicht. Daarmee willen we voorkomen dat 

door onnodig verzuim leerlingen lessen missen, met ongewenste consequenties 
voor de leerlingen.
In het verzuimprotocol van de school zijn de volgende afspraken opgenomen:
Als uit de ziekteregistratie blijkt dat er een vermoeden is van zorgwekkend of on-
terecht ziekteverzuim, dan neemt de school in samenwerking met de schoolarts en 
leerplicht de volgende stappen:
• De mentor voert een verzuimgesprek met ouders en leerling;
• Als uit het gesprek met de mentor blijkt dat er vervolgstappen nodig zijn, volgt 

een gesprek tussen schoolarts, ouders en leerling. Daarin worden afspraken 
gemaakt over het weer deelnemen aan het onderwijs: dit wordt vastgelegd in 
een plan;

• Als deze afspraken niet worden nagekomen wordt de leerling opgeroepen door 
de leerplichtambtenaar.

Voor een uitgebreide beschrijving van de bovenstaande stappen wordt verwezen 
naar het verzuimprotocol van de school en de regionale oplegger bij het landelijk 
protocol integrale aanpak ziekteverzuim.

9.4 Schorsing en verwijdering

De rector kan een leerling voor ten hoogste één week schorsen. De schorsing mag 
telkens met een week verlengd worden. Bij een schorsing voor langer dan één dag 
stelt de rector de inspectie direct, schriftelijk en met opgave van redenen op de 
hoogte. Bovendien nodigt hij de ouders of verzorgers uit voor een gesprek.

Bij schorsing volgt de leerling een vervangend onderwijsprogramma, bij voorkeur op 
school. Om ernstige redenen, bijvoorbeeld als er sprake is van een wettelijk straf-
baar feit, een bedreigende situatie voor medeleerlingen dan wel personeelsleden 
of van een mogelijke escalatie, kan de rector het onderwijsprogramma ook buiten 
school laten uitvoeren.

Definitieve verwijdering van een leerling mag alleen na overleg met de inspectie en 
kan pas plaatsvinden wanneer de leerling is ingeschreven bij een andere school, waar 
hij of zij de opleiding kan vervolgen. De rector stelt de leerling, de ouders of verzorgers 
van de leerling, de inspectie en de leerplichtambtenaar van een definitieve verwijde-
ring schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. In de brief aan de ouders staat 
de mogelijkheid tot verzoek om herziening van het besluit beschreven. Binnen zes 
weken na dagtekening van deze brief kan de leerling om herziening van het besluit 
verzoeken. Indien de leerling minderjarig is, kunt u ook als ouders, voogden of ver-
zorgers schriftelijk een verzoek tot herziening van het besluit indienen. De procedure 
betreffende schorsing en verwijdering kunt u desgewenst opvragen bij de rector.

9.5 Inspectie van het Onderwijs

De inspectie beoordeelt en bevordert de kwaliteit van het onderwijs en voert be-
perkte en uitgebreide onderzoeken uit om zo te kunnen vaststellen of de kwaliteit 
van het geboden onderwijs goed is. De inspectie van het onderwijs is te bereiken via 
de website www.onderwijsinspectie.nl of per e-mail via info@owinsp.nl.

Daarnaast bestaat er een meldpunt vertrouwensinspecteurs van de Centrale In-
spectie van het Onderwijs. Daar kunnen alle betrokkenen bij het onderwijs terecht 
met klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en 
psychisch geweld, zoals grove pesterijen. 

Ook kunnen ouders, leerlingen, onderwijsgevenden bij dit meldpunt klachten kwijt 
over discriminatie, fundamentalisme, extremisme, onverdraagzaamheid, radicali-
sering en dergelijke. De vertrouwensinspecteur kan vervolgens met de betrokkene 
zoeken naar de meest wenselijke aanpak. Het meldpunt is telefonisch te bereiken 
tijdens kantooruren op nummer 0900–111 3 111.

9.6 Klachtenprocedure

De afhandeling van klachten
De school heeft als doelstelling klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Als er 
desondanks een klacht wordt ingediend dan dient deze op een effectieve manier te 
worden afgehandeld. De school gaat er hierbij vanuit dat de meeste klachten van 
eenvoudige aard zijn en in principe binnen de school kunnen worden opgelost. De 
school heeft bij de afhandeling van klachten de volgende uitgangspunten voor ogen.

Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden geuit. Een mondelinge 
klacht kan tegen een ieder worden geuit. De persoon binnen de school die de klacht 
ontvangt, kan hier al dan niet iets mee doen. Van deze klachten zal geen registratie 
worden bijgehouden, omdat dit ondoenlijk is. 

Schriftelijke klachten kunnen het vervolg zijn op een in eerste instantie geuite mon-
delinge klacht, of kunnen direct zijn ingediend zonder dat de klager eerst informeel 
contact heeft gehad met degene tegen wie de klacht is gericht. Schriftelijke klachten 
worden ingediend bij de schoolleiding. Alvorens een schriftelijk klacht in te dienen 
bestaat de mogelijkheid voor klager zich te laten adviseren door een vertrouwens-
persoon (of een andere daarvoor aangewezen persoon), over de procedure of het 
op schrift stellen van de klacht.

Nadat een schriftelijke klacht is ontvangen wordt deze doorgezonden naar de team-
leider of de rector, die er voor zorgt dat de klacht zo laag mogelijk in de organisatie 
wordt afgehandeld. Uitgangspunt daarbij is dat de klacht wordt afgehandeld door 
de persoon tegen wie de klacht is gericht. Als dat niet mogelijk is, gebeurt dit door 
zijn directe leidinggevende (teamleider of rector). De schriftelijke klachten worden 
geregistreerd. Ook de afhandeling van de klacht wordt geregistreerd.

De afhandeling van de klacht zal op een behoorlijke manier geschieden. Onder be-
hoorlijke afhandeling van een klacht is in ieder geval te verstaan:
• Het verstrekken van voldoende informatie aan klager
• Klager in de gelegenheid stellen zijn klacht toe te lichten
• Eventueel informatie vragen aan derden
• Afhandeling binnen redelijke termijn

Indien de klacht wordt behandeld door een ander dan degene tegen wie de klacht is 
gericht, dient ook ten aanzien van degene tegen wie de klacht is gericht een be-
hoorlijke afhandeling in acht te worden genomen.

De afronding van de klacht geschiedt door middel van een schriftelijke mededeling 
aan de klager, waarin wordt aangegeven wat de bevindingen zijn naar aanleiding 
van de ingediende klacht en hoe op de klacht zal worden gereageerd (conclusie). 
Indien de klacht door bemiddeling is opgelost wordt aangegeven op welke wijze dat 
is geschied. Indien de klacht niet is afgehandeld door de rector, ontvangt deze een 
afschrift van de schriftelijke mededeling. Mocht de klacht door een klager worden 
ingetrokken dan blijft een inhoudelijke beoordeling van de klacht achterwege.  
Indien de klager niet tevreden is over de afhandeling van zijn schriftelijke klacht en 
de klacht is nog niet voorgelegd aan de rector, dan zal de rector in eerste instantie 
de klacht moeten behandelen volgens voornoemde procedure. Daarna heeft de 
klager de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan het Bevoegd Gezag.

De school is van mening dat klachten met betrekking tot seksuele intimidatie zoda-
nig van aard zijn dat het voor een klager bezwaarlijk kan zijn deze klacht in te dienen 
volgens voornoemde procedure. De klager heeft aangaande deze klachten de moge-
lijkheid om de klacht rechtstreeks bij de voor dat doel in het leven geroepen externe 
klachtencommissie in te dienen. De keuze ligt echter bij de klager. Het moet voor 
klager te allen tijde mogelijk zijn de klacht eerst intern te laten behandelen.
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Als sluitstuk van de interne klachtenbehandeling rapporteert de schoolleiding in  
ieder geval eenmaal per jaar aan het Bevoegd Gezag en de MR omtrent de  
ingediende klachten en de wijze van afhandeling. 

9.7  Documenten die niet in deze gids zijn opgenomen

Als u belangstelling hebt voor onderstaande uitgaven, dan kunt u contact opnemen 
met de administratie:
• Antipest protocol
• Examenreglement
• Gedragscode onderwijs personeel
• Gedragscode Social Media 
• Handleiding dyslexiebeleid
• Jaarplanning 2020-2021
• Klachtenprocedure
• Leerlingenstatuut
• Procedures bij schorsing en verwijdering
• Programma’s van toetsing en afsluiting
• Reglement Medezeggenschapsraad
• Schoolplan 2018-2022
• Zorgplan54 55



10. PERSONEEL
AARDRIJKSKUNDE
ADE  dhr. E. Admiraal   e.admiraal@ichthuslyceum.nl
BLM  mw. M. Blok   m.blok@ichthuslyceum.nl
DUE  mw. E. van Duijn MSc  e.vanduijn@ichthuslyceum.nl
STM  mw. M. van Steenis  m.vansteenis@ichthuslyceum.nl
STO  dhr. C. Straathof  c.straathof@ichthuslyceum.nl
VES  dhr. S. Verheijen MSc  s.verheijen@ichthuslyceum.nl

BEELDENDE VORMGEVING
DAH  mw. H.T. van Dam  h.vandam@ichthuslyceum.nl
POL  mw. E. Polman   e.polman@ichthuslyceum.nl

BIOLOGIE
HON  mw. L. Hoogland  l.hoogland2@ichthuslyceum.nl 
KLL  mw. drs. L.C. Klaver  l.klaver@ichthuslyceum.nl
NON  dhr. N. Noordzij   n.noordzij@ichthuslyceum.nl
POS  mw. dr. M.H.M. Post  m.post@ichthuslyceum.nl
VER  dhr. R. Veldman   r.veldman@ichthuslyceum.nl

CKV
KOM  dhr. M. Koops BThEd  m.koops@ichthuslyceum.nl
POL  mw. E. Polman   e.polman@ichthuslyceum.nl

DRAMA
KOM  dhr. M. Koops BThEd  m.koops@ichthuslyceum.nl

DUITS
ALV  mw. V.B. Alkema  v.alkema@ichthuslyceum.nl
FEF  mw. N.D. Feddema  n.feddema@ichthuslyceum.nl
HOH  mw. H.K. den Hollander  h.denhollander@ichthuslyceum.nl
HOS  dhr. drs. H.R. Hovius  h.hovius@ichthuslyceum.nl
NIR  dhr. R.H. Nijssen  r.nijssen@ichthuslyceum.nl
WOA  mw. drs. A.M.J. Wolfs   a.wolfs@ichthuslyceum.nl

ECONOMIE
BOS  mw. M. Bos   m.bos@ichthuslyceum.nl
BKT  mw. drs. B.E.R.T. van Bakel t.vanbakel@ichthuslyceum.nl

HEI  mw. M.C. Heijne  m.heijne@ichthuslyceum.nl
HLA  mw. L. Hoogland  l.hoogland@ichthuslyceum.nl
HOJ  mw. J. de Hoop   j.dehoop@ichthuslyceum.nl
KOO  dhr. J. Komen   j.komen@ichthuslyceum.nl

ENGELS
BON  dhr. R.P. Bersee   r.bersee@ichthuslyceum.nl
DIB  dhr. B. van Dijk   b.vandijk@ichthuslyceum.nl
ELG  mw. drs. G.A.A. van Elst  a.vanelst@ichthuslyceum.nl
KEA  dhr. drs. A. Kessler  a.kessler@ichthuslyceum.nl
ROE  mw. R.M.L. Rouwen  r.rouwen@ichthuslyceum.nl
SCS  mw. S. Scheelings  s.scheelings@ichthuslyceum.nl
WEP  mw. P.R.M. Weide, MA, MEd p.weide@ichthuslyceum.nl
WOP  mw. P.P.M. van Wonderen p.vanwonderen@ichthuslyceum.nl

FRANS
BAS  mw. H. Bahassa   h.bahassa@ichthuslyceum.nl
BOT   mw. drs. T.H. Bosscher  t.bosscher@ichthuslyceum.nl
BRN   mw. drs. A. Broek – Zuidweg a.broek@ichthuslyceum.nl
MAB  mw. B.M.M.J. Mathieu  b.mathieu@ichthuslyceum.nl
MES  mw. S. Metselaar  s.metselaar@ichthuslyceum.nl

GESCHIEDENIS
BED   mw. drs. D.H.E. de Beer  d.debeer@ichthuslyceum.nl
DON  mw. N.V. van Dort  n.vandort@ichthuslyceum.nl
HAT  mw. T.L. de Haan MA  t.dehaan@ichthuslyceum.nl
KIC  dhr. C.P. Kind, MA  c.kind@ichthuslyceum.nl
LEH  mw. H. van Lent   h.vanlent@ichthuslyceum.nl
ROF  dhr. F. Rozendaal  f.rozendaal@ichthuslyceum.nl  
STF  dhr. drs. C.J. Stam  c.stam@ichthuslyceum.nl
VEI  mw. I.C. van Venetiën  i.vanvenetien@ichthuslyceum.nl
WED  dhr. D.D. van Werven  d.vanwerven@ichthuslyceum.nl

INFORMATICA
BOH  dhr. J.R. de Brouwer  j.debrouwer@ichthuslyceum.nl
HGM  dhr. drs. M. Hoogstoevenbeld m.hoogstoevenbeld@ichthusly  
       ceum.nl
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TALENTSTROOM INTERNATIONALISERING
BKR  dhr. S.M. van den Broek  s.vandenbroek@ichthuslyceum.nl
HAT  mw. T.L. de Haan MA  t.dehaan@ichthuslyceum.nl
KIC  dhr. C.P. Kind, MA  c.kind@ichthuslyceum.nl
WED  dhr. D.D. van Werven  d.vanwerven@ichthuslyceum.nl
WOP  mw. P.P.M. van Wonderen p.vanwonderen@ichthuslyceum.nl

KLASSIEKE TALEN/ KCV
BRS  dhr. C.M. Brouwers  c.brouwers@ichthuslyceum.nl
WEM   dhr. drs. M.J. Weel  m.weel@ichthuslyceum.nl

TALENTSTROOM KUNST&CULTUUR
BUN  mw. N.M. Burgmeijer  n.burgmeijer@ichthuslyceum.nl
DAH  mw. H.T. van Dam  h.vandam@ichthuslyceum.nl
KOM  dhr. M. Koops BThEd  m.koops@ichthuslyceum.nl

LEVENSBESCHOUWING   
BRD  dhr. D.E. Braam   d.braam@ichthuslyceum.nl
MEH  dhr. J.J. Meurs   h.meurs@ichthuslyceum.nl

LICHAMELIJKE OPVOEDING
ERK  dhr. I.B.K. Erbisim  k.erbisim@ichthuslyceum.nl
HEW  dhr. W. Heijmans  w.heijmans@ichthuslyceum.nl
KOK  dhr. K. de Koning  k.dekoning@ichthuslyceum.nl
MEI  dhr. J.L.A. Meinders  j.meinders@ichthuslyceum.nl
MOE  dhr. E.C. Mooij   e.mooij@ichthuslyceum.nl
REA  mw. A. Remmerswaal  a.remmerswaal@ichthuslyceum.nl
STL  mw. L.J. Stevens   l.stevens@ichthuslyceum.nl

MAATSCHAPPIJLEER/-WETENSCHAPPEN
BKR  dhr. S.M. van den Broek  s.vandenbroek@ichthuslyceum.nl
BRL  dhr. drs. L.A. van der Bruggen l.vanderbruggen@ichthuslyceum.nl
PEB  mw. B. Pertijs   b.pertijs@ichthuslyceum.nl
POZ  dhr. drs. E.A. Poeze  e.poeze@ichthuslyceum.nl

MUZIEK
BUN  mw. N.M. Burgmeijer  n.burgmeijer@ichthuslyceum.nl

NATUURKUNDE/ NASK
BAL  dhr. dr. A. Ballast  a.ballast@ichthuslyceum.nl
ELW  dhr. drs. W. van Elsäcker  w.van.elsacker@ichthuslyceum.nl
KOA  dhr. J. Koning   j.koning@ichthuslyceum.nl
ODB  dhr. B. Odijk MSc  b.odijk@ichthuslyceum.nl
VOW  dhr. W.J. de Voogd  w.devoogd@ichthuslyceum.nl
YPL  dhr. L.E. Ypinga   l.ypinga@ichthuslyceum.nl

NEDERLANDS
BRO  mw. A, Broekman  a.broekman@ichthuslyceum.nl
EIS  mw. A.S. van den Eijnden s.vandeneijnden@ichthuslyceum.nl
AGE  mw. A. Geleijnse  a.geleijnse@ichthuslyceum.nl
GRST  dhr. S. de Gruijter  s.degruijter@ichthuslyceum.nl
HOR  dhr. R.F.M. Hof   r.hof@ichthuslyceum.nl
KOH  dhr. J.W.M. Konersmann  j.konersmann@ichthuslyceum.nl
MIR  mw. S. Min   s.min@ichthuslyceum.nl
MUR  dhr. dr. R.H. Mulder  r.mulder@ichthuslyceum.nl
SOL  mw. P. Schoorl   p.schoorl@ichthuslyceum.nl
SCA  mw. A.J.M. Schoots  a.schoots@ichthuslyceum.nl
WET  mw. M.G. Weide  m.weide@ichthuslyceum.nl

ONDERZOEKEN EN ONTWERPEN (O&O) /TECHNASIUM
ELW  dhr. drs. W. van Elsäcker  w.van.elsacker@ichthuslyceum.nl
HEI  mw. M.C. Heijne  m.heijne@ichthuslyceum.nl
HGM  dhr. M. Hoogstoevenbeld m.hoogstoevenbeld@ichthusly  
       ceum.nl
KOK  dhr. K. de Koning  k.dekoning@ichthuslyceum.nl
LED  dhr. ir. D.D. Lembekker  d.lembekker@ichthuslyceum.nl
LEH  mw. H. van Lent   h.vanlent@ichthuslyceum.nl
ROF  dhr. F. Rozendaal  f.rozendaal@ichthuslyceum.nl
SAB  dhr. ing. R. Sandbrink  r.sandbrink@ichthuslyceum.nl
SMN  mw. dr. ir. N.E.J.M. Smit  n.smit@ichthuslyceum.nl

REKENEN EN TAALVAARDIGHEID (RTV)
STMA  mw. M. Stevens   m.stevens@ichthuslyceum.nl

SCHEIKUNDE
EDC  dhr. drs. C.F.P. van Ede  c.vanede@ichthuslyceum.nl
FAA  dhr. dr. A. Faber   a.faber@ichthuslyceum.nl
JST  dhr. J.O. Streefkerk  j.streefkerk@ichthuslyceum.nl

WISKUNDE
BOB  dhr. B. Bottelier   b.bottelier@ichthuslyceum.nl
BOH  dhr. J. de Brouwer  j.debrouwer@ichthuslyceum.nl
HOY  mw. Y. van der Horst  y.vanderHorst@ichthuslyceum.nl
JOB  dhr. ir. S. Jongsma MSc  b.jongsma@ichthuslyceum.nl
LNC  mw. C.G. Linders MSc  c.linders@ichthuslyceum.nl
ODB  dhr. B. Odijk MSc  b.odijk@ichthuslyceum.nl
SAB  dhr. ing. R. Sandbrink  r.sandbrink@ichthuslyceum.nl
TOJ   mw. J.H.T. Toonen  j.toonen@ichthuslyceum.nl
TRS  dhr. S. Tromp   s.tromp@ichthuslyceum.nl
VEW  dhr. W. Veenstra  w.veenstra@ichthuslyceum.nl
VOP  dhr. P. Vogel     p.vogel@ichthuslyceum.nl
ZWP  dhr. P. Zwetsloot Msc  p.zwetsloot@ichthuslyceum.nl

WETENSCHAPSORIENTATIE
VOW  dhr. W.J. de Voogd  w.devoogd@ichthuslyceum.nl
PEB  mw. B. Pertijs   b.pertijs@ichthuslyceum.nl

10.2  Onderwijs ondersteunend personeel

ADMINISTRATIEF MEDEWERKERS
mw. S. Axwijk  Administratie & financiële administratie   
   administratie@ichthuslyceum.nl
mw. L. van Bruggen Absentenadministratie     
   absent@ichthuslyceum.nl
mw. J.E. Cabri  Managementassistente     
   J.cabri@ichthuslyceum.nl
mw. A. Duvalois  Administratie & boeken & schoolloket   
   administratie@ichthuslyceum.nl
mw. G.S. Huttenga Administratie & cijfer & examensecretariaat   
   administratie@ichthuslyceum.nl
dhr. S. de Gruijter Absentenadministratie & administratie   
   absent@ichthuslyceum.nl
mw. M. van der Kolk Administratie       
   administratie@ichthuslyceum.nl
mw. S. Kooij  Personeel & organisatie     
   hrm@ichthuslyceum.nl
mw. Y. Nelis  Absentenadministratie     
   absent@ichthuslyceum.nl
mw. C.A. Vlaar  Roostermaker  
   rooster@ichthuslyceum.nl

CONCIERGES
dhr. D. van Galen    facilitair@ichthuslyceum.nl
dhr. V.M. Peil     facilitair@ichthuslyceum.nl
dhr. E. Tombrock     facilitair@ichthuslyceum.nl
dhr. R. Zeegers     facilitair@ichthuslyceum.nl
 
SYSTEEMBEHEERDER
dhr. L.C. Kwartsz    ict@ichthuslyceum.nl

MEDIATHEEK / STUDIEZAAL   mediatheek@ichthuslyceum.nl
mw. M. Elsinga     m.elsinga@ichthuslyceum.nl
mw. Y. Nelis     y.nelis@ichthuslyceum.nl

TECHNISCH ONDERWIJS ASSISTENTEN
dhr. P.M.K.G. Fleischeuer
mw. S. Knaapen
dhr. H. Reijnders
dhr. M.J. Sabajo
dhr. J. Kuijer

LEERLINGENZORG (TRAJECTVOORZIENING) trajectum@ichthuslyceum.nl
mw. R.J. Konings – MSc    R.konings@ichthuslyceum.nl
mw. L. Admiraal MSc    l.admiraal@ichthuslyceum.nl
mw. S. van Velzen    S.vanvelzen@ichthuslyceum.nl
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