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‘Niet voor school,

maar voor het

leven leren wij’

(Seneca)(Seneca)

Ichthusschool, een christelijke school…
Het Griekse woord ‘Ichthus’ betekent ‘vis’. Het is samengesteld uit de 
beginletters van de Griekse woorden: Iesous Christos Theou Huios, Sooter; 
Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser.

De leerkrachten willen vanuit het vertrouwen in Jezus Christus de kinderen een 
fundering geven voor deelname aan de wereld van vandaag en morgen.
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Kennis – wat weet ik?
Op de ochtenden ligt de nadruk op de basisvakken (rekenen en taal). We 
erkennen dat er verschillen bestaan tussen kinderen en geven daarom les in 
kleine instructiegroepen.

Hierdoor krijgen kinderen les op eigen niveau en / of leerstijl. Ook in de verwerking 
wordt rekening gehouden met de verschillen, en maken we gebruik van o.a. digitale 
verwerkingsmiddelen (Snappet). We meten regelmatig de ontwikkeling van onze 
leerlingen en stellen, waar nodig, ons handelen om de kennisbasis van de kinderen te 
vergroten.
Iedere middag werken we thematisch aan de zaakvakken. We zorgen als leerkrachten 
voor een gevarieerd aanbod van vijf interessante thema’s per schooljaar waarin de 
zaakvakken geïntegreerd worden aangeboden.

Vaardigheden – wat kan ik?
Het is mooi wanneer een kind veel weet, 
maar wanneer je dit niet kunt delen met 
de mensen om je heen, is het lastig om te 
functioneren in de wereld.

We besteden daarom veel tijd aan het oefenen en ontwikkelen van vaardigheden, 
bijvoorbeeld samenwerken, presenteren, onderzoeken, debatteren, feedback geven en 
refl ecteren.

Ichthusschool

De Ichthusschool is een christelijke basisschool in de wijk 
Corlaer (gestart in 1990). Het is één van de zes scholen 
uitgaande van de Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk. 

Op de Ichthusschool bereiden we kinderen voor op de wereld 
van vandaag en morgen; een wereld die vraagt om kinderen 
met een stevige kennisbasis, ontwikkelde vaardigheden en een 
eigen identiteit.
Deze ontwikkeling is voortdurend gericht op het toepassen van 
het geleerde in de maatschappij.

‘Niet voor school, maar voor het leven leren wij’
(Seneca)

We integreren deze vaardigheden in ons onderwijsprogramma. 
Tijdens de rekenles vragen kinderen aan elkaar om hulp (of 
geven hulp), na de taalles refl ecteren leerlingen of (en hoe) zij 
het lesdoel behaald hebben.

Tijdens de thema’s onderzoeken kinderen met elkaar de wereld en 
presenteren wat zij onderzocht hebben aan hun groepsgenoten.

Identiteit – wie ben ik?
Deze wereld vraagt naast kennis en vaardigheden, vooral kinderen met een 
sterke identiteit. Er komt veel op hen af (via media, groepsgenoten, etc.) en 
daarin mogen zij hun eigen identiteit ontwikkelen. 

We helpen de kinderen daarom om hun eigen 
identiteit te ontwikkelen. Denk hierbij aan ontdekken 
van je eigen capaciteiten, je belangrijke waarden 
/ drijfveren en het ontwikkelen van je persoonlijke 
overtuigingen en geloof.

Het ontwikkelen van een eigen identiteit heeft voortdurend aandacht tijdens de 
lesdagen. We stimuleren om eigen capaciteiten te ontdekken, dagen kinderen uit 
om een eigen mening te vormen en helpen de kinderen om de christelijke verhalen 
praktisch te vertalen naar hun eigen leven (wat betekent dit voor mij?).

En verder op de Ichthusschool…
 - Er is een preventieve time-out voorziening; een prikkelarme omgeving 

waar kinderen (onder begeleiding van een onderwijsassistent) 
rustig kunnen werken en / of extra ondersteuning krijgen. 

 - Iedere week houdt Intraverte praktijk op school (begeleidt kinderen 
met hulpvragen over gedrag, bewegen en sensomotoriek).

 - Alle kinderen van de Ichthusschool krijgen techniekonderwijs in het 
eigen technieklokaal.

 - De Ichthusschool heeft een ‘groen’ schoolplein dat uitdaagt tot ontmoeten, 
ontspannen en ontdekken’

 - Er is een schoolbibliotheek in samenwerking met de bibliotheek Nijkerk (actueel 
aanbod boeken)

 - De inspectie geeft de hoogste waardering voor de veiligheid op de Ichthusschool; een 
veilig klimaat is voorwaarde voor goede ontwikkeling…
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‘Ik vind het een leuke school, omdat het niet een hele grote school is en je iedereen kent’ (Anna, groep 8)

‘We hebben een fijn

schoolplein om op te spelen’

(Christina, groep 7)


