
De Ichthusschool is klaar voor een volgende stap…! 
 
 
Beste ouders, verzorgers,  
 
 
Gisterochtend deed ik weer een rondje ‘flitsbezoeken’ door de school; in ongeveer een uur tijd bezoek ik alle 
groepen, proef de sfeer, ervaar het onderwijs en spreek met wat leerlingen.  
 
Ik was bijvoorbeeld in groep 4, waar de kinderen bezig waren met ‘bewegend’ leren rekenen; zij telden tot 100 
door daadwerkelijk stappen te zetten; telkens geven zij de beurt door aan een klasgenoot die vervolgens verder 
stapt en telt. Ik was nog geen minuut binnen in deze groep en Roan kreeg de beurt. Hij stapte en telde: 21, 22, 23 
en gaf de beurt door aan mij. En daar liep ik dus stappend en tellend door groep 4.  
 
Het laat iets zien van het onderwijs op de Ichthusschool; een school waar geleerd wordt (bewegend leren blijkt 
heel effectief te zijn), waar leerlingen zich veilig voelen om de meester ook direct mee te laten doen en waar 
leerkrachten mooi onderwijs vormgeven.  
 
 
 
Het is inmiddels ruim twee jaar geleden dat ik op de achtergrond weer betrokken raakte bij deze (voor mij) 
bijzondere school. Ooit mocht ik hier starten als leerkracht en het vak van onderwijzer leren. In 2010 vertrok ik 
voor 7,5 jaar als directeur naar De Hoeksteen om te bouwen aan een ‘nieuwe school’. 
 
Het was voor mij een ‘mooie verrassing’ dat ik opnieuw op de Ichthusschool terecht zou komen; eerst op de 
achtergrond (begeleiding thematisch werken) en vanaf 1 mei 2017 als schoolleider.  
 
Ik weet nog goed dat Gerrit (conciërge) na twee dagen zei: ‘Je hebt het hier naar je zin hè…!’ Dat had hij goed 
gezien; ik voelde vanaf de eerste dag de energie weer door mijn lichaam stromen. Ik ontmoette een betrokken 
team dat hard wil werken, leerde ouders kennen die zich enorm inzetten voor het onderwijs en ervaarde een 
sfeer van rust en orde in de school.  
 
De Ichthusschool was weliswaar geen nieuwe school, maar wel een school in opbouw. Deze uitdaging, in 
combinatie met bovengenoemde factoren (betrokken ouders en team) waren voor mij reden om opnieuw aan 
de slag te gaan op deze school. 
 
 
 
Vanaf de start was (intern) duidelijk dat dit voor een ‘korte’ periode zou zijn (opbouwfase). Samen met het team 
zouden we verder gaan bouwen aan het onderwijs op de Ichthusschool; een school waar kinderen leren voor het 
leven.  
 
Daarin hebben we in de afgelopen periode enorme stappen gezet. Ik noem een aantal dingen… 
 

- We hebben schoolbrede afspraken gemaakt over onze didactiek (hoe geef je goede lessen) en brengen 
dit in de praktijk (doelgericht werken, samenwerken, reflecteren, etc.)… 
 

- We hebben ons ontwikkeld in ons thematisch onderwijs; ik hoor zelfs dat kinderen thuis nog uitgebreid 
verder gaan met de thema’s… 
 

- We hebben beleid ontwikkeld op het gebied van huiswerk; vanaf groep 5 oefenen leerlingen 
vaardigheden rondom ‘leren, leren’ en in groep 8 krijgen zij adaptief (afgestemd op niveau) huiswerk 
mee en bereiden zij zich voor op de stap naar het voortgezet onderwijs... 
 

- We hebben onze voorzieningen voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften uitgebreid (denk aan 
de ‘vrolijke viskom’, pedagogische tuinman, remedial teaching, Intraverte)… 
 

- We hebben de school en het plein een facelift gegeven… 



In de afgelopen periode hebben we met elkaar (leerkrachten, ouders en leerlingen) mooie stappen gezet. Een 
aantal bestuursleden was kortgeleden een ochtend op onze school en zij bevestigden dit beeld; zij ervaarden 
‘een hecht team met enthousiasme en werkplezier: een omgeving waar optimaal geleerd kan worden’.  
 
 
De bovengenoemde ontwikkeling maakt  dat ik geloof dat de Ichthusschool klaar is voor een volgende stap: onder 
leiding van een nieuwe schoolleider verder bouwen aan het onderwijs op de Ichthusschool; een school waar 
kinderen ‘niet leren voor de school, maar voor het leven’.  
 
Ik hoop daarom (in principe) per 1 augustus 2019 mijn taken als schoolleider over te dragen aan een nieuwe, 
gedreven schoolleider; een directeur die zich voor een langere periode vol passie wil inzetten om het onderwijs 
op de Ichthusschool verder te ontwikkelen.  
 
Het betekent voor mij persoonlijk dat ik in augustus na ruim 19 jaar de HSN zal gaan verlaten. Bijna de helft van 
mijn leven ben ik betrokken geweest bij deze mooie organisatie; een vereniging waar mensen vertrouwen krijgen, 
waar ruimte is om je vakmanschap te ontwikkelen en waar je wederzijdse verantwoordelijkheid ervaart.  
 
Ik ben dankbaar dat ik hier mijn talenten heb mogen ontwikkelen en inzetten; ik heb deze omgeving als zegen 
ervaren en hoop dat ik ook tot zegen mag zijn geweest voor mijn leerlingen, collega’s, ouders en alle andere 
betrokkenen. In de komende maanden zal ik vol passie en inzet de Ichthusschool blijven leiden en daarna…  
 
Dat is op dit moment nog niet duidelijk; Ik zal blijven lesgeven op de academie voor schoolleiderschap (Penta 
Nova) en verder verwacht ik op een andere plek bij te mogen dragen aan de ontwikkeling van het onderwijs; 
onderwijs dat kinderen voorbereidt op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en morgen!  
 
 
Ik hoop u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u een nadere toelichting willen, spreek me 
gerust even aan.  
 
 
Hartelijke groet, 
 
 
Peter Antes, directeur  
 
 
 

NOOT vanuit HSN bestuurskantoor: 
Tja, een dubbel gevoel… Peter en ik hebben elkaar veel gesproken over deze komende stap en dat 
typeert onze open en vertrouwelijke verstandhouding. Heel jammer dat Peter Antes de HSN gaat 
verlaten. In bovenstaand stuk is een gepassioneerd leider aan het woord die met hart en ziel aan de 
HSN en aan het onderwijs verbonden is! Iemand die gezegend is met veel talenten. Jammer, maar ook 
logisch. Voor hemzelf een goede weg om in de toekomst deze talenten voor andere scholen en mensen 
in te gaan zetten. Daar ben ik van overtuigd. Toen Peter na De Hoeksteen het stokje op wilde pakken 
op de Ichthusschool, was ik hem zeer erkentelijk. En meteen was het inderdaad duidelijk dat het dan 
niet voor een lange periode zou zijn. In de afgelopen jaren op de Ichthusschool is veel opgebouwd, 
zichtbaar en merkbaar! Het was een vruchtbare periode waar de school nu mee verder kan. Want 
Peter is het aan zichzelf verplicht nu ook echt een volgende stap gaan maken, dat is hem gegund en zo 
is het leven. 
Hierbij laat ik het even want het begint verdacht veel op een afscheidsspeech te lijken en daar komt 
een ander moment voor. Natuurlijk gaan we in de komende maanden hard aan de slag om een 
opvolger te benoemen! 
 
Vriendelijke groet 
Jan Blonk alg dir HSN  


