
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorwoord 
 

Deze informatiegids voor het schooljaar 2018-2019 bevat voor u als 

ouder(s)/verzorger(s) en voor onze leerlingen gegevens over het Ichthus College te 

Dronten. U vindt in deze gids onder andere informatie over de jaarplanning, lestijden, 

vakanties en vrije dagen, locatieregels, de ouderraad en de MR. Om het contact tussen 

school en thuis gemakkelijk te maken hebben we voor u ook de gegevens van de 

medewerkers die voor u van belang zijn vermeld. Kortom, een praktisch boekje dat u 

waarschijnlijk in de loop van het schooljaar nog wel eens zult raadplegen. 

 

Naast dit infoboekje is er ook een schoolgids waarin het Ichthus College, onderdeel van 

Landstede Groep, als geheel beschreven wordt. Hierin laten we zien op welke wijze wij 

onze visie op onderwijs vertalen naar de praktijk van alledag.  

Via een digitale nieuwsbrief, die u regelmatig per mail ontvangt, wordt u op de hoogte 

gehouden van actuele informatie over het Ichthus College. Het infoboekje, de schoolgids 

en de nieuwsbrieven kunt u terugvinden op onze website www.ichthusdronten.nl. 

 

Verder heeft u via onze website toegang tot het leerlingvolgsysteem Magister. Middels 

een code die door de school wordt verstrekt kunt u in Magister, gedurende het 

schooljaar, de cijfers en absentie van uw kind volgen. In Magister kunt u ook uw 

telefoonnummer en mailadres aanpassen, zodat u ervan verzekerd bent dat alle 

schoolinformatie u bereikt. 

 

Het algemene mailadres van de school is: info@ichthusdronten.nl. 

 

Met al deze informatie hopen we het contact tussen u als ouder(s)/verzorger(s) en de 

school te versterken, zodat we gezamenlijk kunnen bouwen aan de toekomst van uw 

kind(eren). 

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd bij ons terecht. De nodige informatie om contact 

te leggen heeft u nu in de hand. 

 

Wij wensen uw kind(eren) een goed en plezierig schooljaar toe! 

 

Namens alle teams van het Ichthus College te Dronten, 

 

 

G. Boersma 

rector 
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Lestijden 2018/2019  

Vmbo-tl, havo en vwo Ichthus College Centraal: 

 

onderbouw   Bovenbouw 

lesuur klas 1    lesuur klas 2   lesuur klassen 3 t/m 6 

1 08.10 - 09.00   1 08.10 - 09.00   1 08.10 - 09.00 

2 09.00 - 09.50   2 09.00 - 09.50   2 09.00 - 09.50 

pauze 09.50 - 10.05   pauze 09.50 - 10.05   3 09.50 - 10.40 

3 10.05 - 10.55   3 10.05 - 10.55   pauze 10.40 - 10.55 

4 10.55 - 11.45   4 10.55 - 11.45   4 10.55 - 11.45 

pauze 11.45 - 12.10   pauze 11.45 - 12.10   5 11.45 - 12.35 

5 12.10 - 13.00   5 12.10 - 13.00   pauze 12.35 - 13.00 

6 13.00 - 13.50   6 13.00 - 13.50   6 13.00 - 13.50 

pauze 13.50 - 14.00   pauze 13.50 - 14.00   7 13.50 - 14.40 

7 14.00 - 14.50   7 14.00 - 14.50   pauze 14.40 - 14.50 

8 14.50 - 15.40   8 14.50 - 15.40   8 14.50 - 15.40 

          9 15.40 - 16.30   9 15.40 - 16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De lestijden vmbo-bbl/-kbl op Het Perron: 

onderbouw     bovenbouw 

lesuur klas 1 en  2   lesuur klas 3 en 4 

1 08.10 - 09.00     1 08.10 - 09.00 

2 09.00 - 09.50     2 09.00 - 09.50 

pauze 09.50 - 10.10     3 09.50 - 10.40 

3 10.10 - 11.00     pauze 10.40 - 11.00 

4 11.00 - 11.50     4 11.00 - 11.50 

pauze 11.50 - 12.20     5 11.50 - 12.40 

5 12.20 - 13.10     pauze 12.40 - 13.10 

6 13.10 - 14.00     6 13.10 - 14.00 

pauze 14.00 - 14.10     7 14.00 - 14.50 

7 14.10 - 15.00     pauze 14.40 - 15.00 

8 15.00 - 15.50     8 15.00 - 15.50 

9 15.50 - 16.40     9 15.50 - 16.40 

Raadpleeg regelmatig het lestijdenrooster op de website i.v.m. mogelijke wijzigingen 

gedurende het schooljaar.  

Vakanties en roostervrije dagen voor leerlingen 2017/2018 

Herfstvakantie:  

vrijdag 19 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018 

 

Kerstvakantie:  

maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 04 januari 2019  

 

Voorjaarsvakantie:  

vrijdag 15 februari t/m vrijdag 22 februari 2019  

 

Goede vrijdag:  

vrijdag 19 april 2019  

 

Paasmaandag:  

maandag 22 april 2019  

 

Meivakantie:  

maandag 22 april t/m vrijdag 03 mei 2019 

 

Hemelvaart:  

donderdag 30 mei (31 mei roostervrije dag) 2019 



Pinksteren:  

maandag 10 juni 2019 

 

Zomervakantie:  

maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2019 

Naast de vakanties hebben de leerlingen een aantal vrije lesdagen. Deze studiedagen zijn, vanwege 

de samenwerking op Het Perron, afgestemd met het Almere College. Met de extra vrije dagen voor 

leerlingen voldoen we aan alle wettelijke kaders met betrekking tot vakantie en roostervrije dagen. 

Extra vrije dagen voor leerlingen: 

 maandag 03 september 2018 

 dinsdag 02 oktober 2018 

 woensdag 21 november 2018 

 maandag 04 februari 2019 

 donderdag 14 maart 2019 

 vrijdag 31 mei 2019 

 

Locatieregels  

Begin en eind van de les 

 Om 8.00 uur gaat de eerste bel, om 8.10 uur een tweede, wie dan nog niet in het lokaal is, is 

te laat. Bij de andere lesuren gaat er een bel aan het eind van de les. In de ochtenduren zijn 

er wisseltijden ingevoerd. Zie hiervoor de lestijdentabel. De leerling heeft de 

verantwoordelijkheid om op tijd in de lessen te zijn. Eten en drinken mag in de aula en buiten 

de school, dus niet in de lokalen tijdens lessen. Roken is niet toegestaan. 

 Voor de veiligheid van de spullen kunnen leerlingen gebruikmaken van een kluisje. In het 

kluisje kan de leerling zijn/haar boeken, jas, gymspullen, mobieltje en iPad/laptop op een 

veilige manier opbergen. 

 Om verstoring van de lessen te voorkomen kunnen leerlingen in de aula of op de 

werkplekken in de gangen een plekje zoeken. 

 Toiletbezoek mag alleen tijdens de pauzes en de leswisseling (bijzondere omstandigheden 

ter beoordeling van de docent). 

 Alle leerlingen zorgen ervoor dat ze de juiste “materialen” voor de lessen bij zich hebben. 

 De lokalen worden pas na het belsignaal aan het einde van de les verlaten. 

 Tijdens de ochtend- en middagpauze wordt in de aula of buiten gepauzeerd. De pauzes 

worden niet in het winkelcentrum doorgebracht. 

 

 



Schoolplein 

Papier, schillen e.d. worden in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd. Houd de omgeving van 

de school schoon. Elke klas is een aantal keer per jaar samen met de mentor verantwoordelijk voor 

het corvee in en om de school (milieuklas). 

Roken, energydrinks, alcohol en drugs 

Roken en energydrinks zijn in onze school niet toegestaan. Dit geldt ook voor het gebruik en het bezit 

van alcohol en drugs.  

Fietsenstalling 

 Het is verboden voor, tijdens of na de schooltijden in de stalling rond te hangen. 

 De fietsen worden op de toegewezen plek, op nummer in de rekken geplaatst (reknummer is 

kluisnummer). 

Het verlaten van de school 

Je verlaat de school na je laatste les op het rooster. Blijf niet in de buurt van het schoolplein 

rondhangen. Voor, tijdens en na schooltijd moet je de rijweg vrij laten. 

Verwijderd 

Leerlingen die uit de les worden gestuurd, melden zich bij de receptie voor een formulier en houden 

zich aan de daarop vermelde regels. 

Schade 

Schade aan gebouwen of inventaris veroorzaakt door opzet of onachtzaamheid moet door de 

ouders/verzorgers van de leerling worden vergoed. 

Kluisjes 

Het gebruik van kluisjes is niet verplicht, maar wordt dringend geadviseerd. Kluisjes dienen op 

verzoek geopend te worden ter controle. Bewaar daar geen bederfelijke waar (eten, drinken e.d.). 

Mobiele telefoons 

Telefoons, tablets en andere elektronica staan tijdens de les uit en zijn opgeborgen. Ongeoorloofd 

gebruik van een mobiele telefoon is zowel in en om de school als tijdens schoolactiviteiten niet 

toegestaan. Het maken van opnamen (geluid, video, foto’s, filmpjes etc.) is zowel in en om de school, 

als tijdens schoolactiviteiten altijd verboden, behalve met nadrukkelijke toestemming van de school. 

De docent heeft het recht een device in te nemen wanneer het gebruik ervan de les verstoort of als 

hierdoor het leerproces van de leerling en de omgeving belemmerd wordt.  

Film, video, foto’s 

Ten behoeve van begeleiding van leerlingen en docenten, de schoolgids en voor pr-doeleinden 

kunnen er foto's en video-opnamen gemaakt worden in onderwijssituaties. Hier gaan wij zeer 

zorgvuldig mee om. Mocht u bezwaar hebben tegen gebruik van beeldmateriaal van uw kind, dan 

dient u dit schriftelijk te melden bij de directie. 

 

 



Rooster 

Leerlingen kunnen van 08.10 uur tot en met 16.30 uur ingeroosterd worden.  Alle andere 

verplichtingen moeten daarvoor wijken. Bij aangepaste roostertijden, toetsweken, inhaalmomenten, 

terugkommiddagen e.d. geldt deze regel ook. 

Lesverzuim/ziek 

1. Bij lesverzuim moet de school telefonisch op de hoogte worden gebracht. Zo mogelijk voor 

aanvang van de lessen, in ieder geval uiterlijk voor 08.30 uur. Is er om 08.30 uur geen bericht, dan 

nemen wij contact op met ouder(s) of verzorger(s).  

2. Mocht je tijdens de lessen ziek naar huis gaan, dan meld je je bij vertrek uit de school bij de 

receptie. Bij thuiskomst laat je direct de school bellen. 

3. Voor een bezoek aan de huisarts, tandarts en specialist tijdens de schooluren lever je een 

briefje van de ouder(s) in bij de receptie. Probeer deze afspraken buiten de lessen om te maken om 

zo het oplopen van achterstand en inhalen te voorkomen. 

4. Als je opzettelijk lestijd verzuimt, word je daarvoor gestraft met het dubbele van die tijd. Bij 

herhaling kan de leerplichtambtenaar worden ingeschakeld. 

Werd er tijdens deze lestijd een overhoring of repetitie gegeven, dan wordt ervan uit gegaan dat jij je 

bewust hieraan hebt onttrokken. De straf daarvoor wordt in overleg met de docent bepaald (bijv. 

corveewerkzaamheden). 

Krijg je les op Het Perron en kun je door ziekte of andere omstandigheden één of meerdere lessen 

niet volgen? Dan moeten je ouders dit vooraf aan ons laten weten via het telefoonnummer van Het 

Perron: (0321) 209 010. Je ouders hoeven je niet ziek te melden via het algemene telefoonnummer 

van het Ichthus College (locatie Ichthus Centraal).  

Huiswerkvrij 

Als je ziek bent geweest en/of door onverwachte zaken niet in staat bent geweest het huiswerk te 

maken, kun je een huiswerkvrijbriefje aanvragen. Je moet daarvoor een door je ouder(s)/verzorger(s) 

geschreven en ondertekend briefje inleveren bij de teamleider van je leerjaar.  

De teamleider bepaalt of er een huiswerkbriefje wordt afgegeven. Is van tevoren bekend dat je niet 

aanwezig bent i.v.m. bijv. familieomstandigheden, dan moet ook van tevoren aan de teamleider 

worden gevraagd in hoeverre het huiswerk in orde moet zijn. Huiswerkvrij door andere 

omstandigheden dan ziekte kan alleen bij hoge uitzondering en na overleg vooraf bij de teamleider. 

 

Leerplicht 

Ten aanzien van leerplicht gelden binnen de gemeente Dronten de volgende regels: 

 Iedere leerling moet 10 jaar volledig dagonderwijs volgen. In het algemeen houdt dit in dat de 

leerplicht eindigt aan het einde van het leerjaar waarin de leerling 16 wordt. 

 Aansluitend aan deze volledige leerplicht geldt een partiële (gedeeltelijke) leerplicht van twee 

dagen per week gedurende één jaar. 

 Ouder(s) of verzorger(s) van leerlingen zijn ver plicht er voor te zorgen dat een kind als leerling 

van een school staat ingeschreven en die school geregeld bezoekt. 



Verlof aanvragen 

 Wanneer er voor (tand-)artsbezoek, orthodontist of andere medische afspraken verlof 

aangevraagd moet worden, kan dit via een briefje bij de receptie of via 

receptie@ichthusdronten.nl. Dit moet wel door een ouder/verzorger worden gedaan. Wij zien 

toe op het afkomstig e-mailadres en verifiëren dit soms ook telefonisch. 

 Ook andere verlofaanvragen kunnen in eerste instantie bij de receptie of via het mailadres 

minimaal één week van te voren worden ingediend. Van de receptiemedewerkster of teamleider 

krijgt u bericht terug. 

 Voor de regeling rond extra verlof verwijzen we u graag naar de site van de inspectie. 

http://www.leerplicht.net. Wij houden ons aan de door de leerplicht gestelde regels. 

 Verlof voor het bezoeken van open dagen en/of meeloopdagen voor vervolgonderwijs (met 

name in de bovenbouwklassen) kunnen via de mentor worden aangevraagd. De mentor heeft 

dan direct contact met de leerling over zijn/haar loopbaanoriëntatie en vervolg van de 

studiekeuze.  

 

Verlof vragen wegens gewichtige omstandigheden 

Er kan verlof bij de teamleider van de afdeling worden gevraagd tot maximaal tien schooldagen per 

schooljaar. In de Leerplichtwet wordt dit als volgt omschreven: 

 

Artikel 1. Specifieke aard van het beroep  

Op grond van artikel 11, onder f, en 13a, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 (Leerplichtwet) is om 

buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan vanwege het specifieke beroep van één van de 

ouders, éénmaal vrijstelling van geregeld schoolbezoek mogelijk voor ten hoogste tien dagen per 

schooljaar.  

Dit verlof kan geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het jaar. Voor een 

kwalificatieplichtige jongere kan slechts verlof worden verleend voor een evenredig deel van het 

aantal dagen dat deze verplicht is onderwijs te volgen. Het hoofd van de school of instelling kan 

hiervoor verlof verlenen. 

Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ bedoeld in artikel 11, onderdeel f, van de 

Leerplichtwet dient voornamelijk te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. 

werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk 

onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn 

(en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke 

bedrijfseconomische problemen zal  

leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet 

wordt behaald is onvoldoende. 

 

 

 



Artikel 2. Andere gewichtige omstandigheden  

Op grond van artikel 11, onderdeel g, en artikel 14 van de Leerplichtwet zijn in bepaalde situaties 

bijzondere vormen van verlof toegestaan voor maximaal tien dagen per schooljaar. Het gaat hier om 

zogenaamde ‘andere gewichtige omstandigheden’. Dit zijn omstandigheden die niet eerder in de 

limitatieve opsomming van artikel 11 van de Leerplichtwet zijn genoemd en die veelal buiten de wil 

of invloedsfeer van de ouders of leerling zijn gelegen. Het hoofd van de school of instelling kan verlof 

verlenen voor afwezigheid als gevolg van een dergelijke andere gewichtige omstandigheid. 

In de hierna te noemen gevallen kan, zolang het totaal aan een jongere te verlenen verlof het aantal 

van 10 verlofdagen in een schooljaar niet te boven gaat, verlof worden gegeven voor de hierna 

genoemde periode: 

• Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag; 

• voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan 

geschieden: maximaal 10 dagen; 

• voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: in 

Nederland maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 dag, in 

het buitenland maximaal 5 schooldagen.  

Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte); 

• bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot 

en met de 3e graad: maximaal 10 dagen. 

Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt; 

• bij overlijden van bloed- of aanverwant: 

–In de 1e graad maximaal 5 schooldagen; 

–In de 2e graad maximaal 2 schooldagen; 

–In de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag; 

–In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen. 

Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden); 

• bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van 

ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag; 

• voor andere naar het oordeel van het hoofd van de school/instelling gewichtige 

omstandigheden: maximaal 10 dagen. 

 

Daarbij geldt het volgende: 

• Verlofaanvragen dienen schriftelijk en binnen een redelijke termijn bij het hoofd van de 

school/instelling te worden ingediend. Indien de aanvraag niet binnen een redelijke termijn is 

ingediend, moet door de aanvrager worden beargumenteerd waarom dit niet is gebeurd; 

• er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het toekennen van verlof, bijvoorbeeld het 

achteraf tonen van bepaalde bescheiden; 



• de toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd en in geval van afwijzing 

goed worden gemotiveerd door het hoofd van de school/instelling; 

• verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden; 

• alle aanvragen dienen, voor zover in redelijkerwijze mogelijk, te worden vergezeld van 

bewijsmiddelen; 

• verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan ook worden toegekend in de eerste twee 

weken na de zomervakantie, hier moet echter terughoudend mee worden omgegaan. 

In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven: 

• Familiebezoek in het buitenland; 

• goedkope tickets in het laagseizoen; 

• omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode; 

• vakantiespreiding; 

• verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn; 

• eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte; 

• samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan; 

• kroonjaren; 

• sabbatical; 

• wereldreis/verre reis. 

 

Vrij vragen dient altijd tijdig en vooraf te geschieden. 

Ouderbijdrage 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgt u informatie over de vrijwillige ouderbijdrage. De 

ouderbijdragen worden vastgesteld door de school met instemming van de medezeggenschapsraad 

en de oudergeleding hierbinnen.  

Het streven is de kosten voor de ouders(s)/verzorger(s) tot een minimum te beperken. 

Aansprakelijkheid 

De school is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen van leerlingen, ook al 

worden ze in kluisjes bewaard. 

In de gemeente Dronten is met de politie een handelingsprotocol overeengekomen. De school 

hanteert geen andere regels dan de maatschappij. Dat wil zeggen dat wanneer strafbare feiten zijn 

geconstateerd binnen of rond de school de politie wordt ingeschakeld. 

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de schoolgids en de website www.ichthusdronten.nl 

 

 

http://www.ichthusdronten.nl/


Overige informatie 
 

School         0312-312932 

 

Directie 

Dhr. G. Boersma    gboersma@ichthusdronten.nl 

           06-12959143 

(rector) 

Mw. R.A.M. Drenth           rdrenth@ichthuskampen.nl   

           06-10064625  

(directeur bedrijfsvoering) 

        

Teamleiders 

Wanneer u iemand wilt spreken over een leerling richt u zich bij voorkeur tot de 

desbetreffende mentor. Leerlingen zijn op de hoogte van het telefoonnummer van de 

mentor. U kunt ook contact zoeken via de school, tel. 0321-312932. 

Als u een teamleider wenst te spreken kan dit via onderstaande telefoonnummers. 

Wanneer u iemand thuis belt vragen wij u dit te doen bij voorkeur tussen 19.00 en 19.30 

uur. 

  

Vakroute -  vmbo, bbl en kbl  H. Geleijnse   06-13939009 

Leerjaar 1 t/m 4  hgeleijnse@ichthusdronten.nl 

 

Teamleider Tl / Havo / VWO  R. Bleijenburg  06-46327500 

TL 1 t/m 4, Havo/VWO 1 t/m 3  rbleijenburg@ichthusdronten.nl 

 

 

Teamleider Havo / VWO   H.T.J.M. Terhaerdt  06-54277297 

leerjaar 4 t/m 6    rterhaerdt@ichthusdronten.nl 

 

 

Leerlingcoördinator 

Vakroute vmbo BBL en KBL           Mw. L. Zwijnenburg        

mzwijnenburg@ichthusdronten.nl 

Collegeroute vmbo TL / VWO         Mw. M. Schadee        

mschadee@ichthusdronten.nl 

Collegeroute Havo                   E.L.J. van der Neut        

evandeneut@ichthusdronten.nl 

 

   

Contactpersoon Lwoo 

N. van Wijngaarden   nwijngaarden@ichthusdronten.nl 

 

Zorgcoördinator 

Mw. C.M. Fokkema           mfokkema@ichthusdronten.nl   

 

Orthopedagoog  

Mw. K. van Os    kvanos@landstede.nl 

   

 

Schoolcoaches  

M. Stalknecht    mstalknecht@ichthusdronten.nl 

 

Remedial teacher   

Mw. F. van Daalen-Leeuwe   flvandaalen@landstede.nl 

 

mailto:gboersma@ichthusdronten.nl
mailto:rdrenth@ichthuskampen.nl
mailto:rbleijenburg@ichthusdronten.nl
mailto:mzwijnenburg@ichthusdronten.nl
mailto:evandeneut@ichthusdronten.nl


Schoolmaatschappelijk werker 

Mw. W. Erkemeij    werkemij@ichthusdronten.nl 

 

 

Sterk op school 

Mw.B. Rill-Leidekker    brill@ichthusdronten.nl 

 

 

Coördinator veilige school 

Mw. M. Schadee     mschadee@ichthusdronten.nl 

 

Vertrouwenspersoon:  

Mw. C. Pruis – Klop           cpruis@ichthusdronten.nl   

  

  

Ouderraad  
De directie van het Ichthus College krijgt van alle kanten input. Zo praten docenten en 

ondersteunend personeel mee over de inhoud van het onderwijs. Ook leerlingen hebben 

invloed op de gang van zaken op school via de leerlingenraad. Als ouder kunt u in de 

Ouderraad met de directie meedenken en hen adviseren over zaken die er op school toe 

doen.  

De Ouderraad vergadert ongeveer zes keer per jaar met de directie over allerlei 

onderwerpen. Denk hierbij aan praktische zaken zoals het schoolbeleidsplan, het 

vakantierooster en de ouderbijdrage, maar ook bij onderwerpen als ouderparticipatie en 

kwaliteit wordt de Ouderraad betrokken. 

Eenmaal per jaar organiseren we een thema-avond voor alle ouders. De afgelopen jaren 

hebben we avonden georganiseerd met de volgende thema’s: social media en de 

opvoeding van pubers.  

Ieder jaar zoeken wij nieuwe ouders die met ons mee willen denken over onze school. Zo 

blijven alle jaargangen en niveaus goed vertegenwoordigd. Denkt u dat de Ouderraad 

iets voor u is? Kijkt u dan eens op de website van de school www.ichthusdronten.nl. U 

vindt meer informatie onder het kopje: Ouders.  

 

Heeft u interesse om zich aan te sluiten bij de Ouderraad, laat het ons dan weten via ons 

e-mailadres: ouderraaddronten@ichthusdronten.nl. Ook kunt u via dit e-mailadres bij ons 

terecht met al uw vragen of opmerkingen.  

 

Medezeggenschapsraad Ichthus College 
De medezeggenschapsraad (MR) in het onderwijs is wat de naam zelf al zegt: een orgaan 

voor medezeggenschap, voor inspraak. In de MR worden de diverse belangen die in de 

school aanwezig zijn vertegenwoordigd, voor zowel ouders, leerlingen als personeel. 

Het is de taak van de MR ervoor te zorgen dat in de school een ieder in staat wordt 

gesteld belangen naar voren te brengen en gezichtspunten toe te lichten. Het is tevens 

een taak van de MR om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te 

scheppen en te behouden.Sinds januari 2015 heeft de MR Ichthus College 

Kampen/Dronten 2 aparte deelraden ingesteld voor zowel Ichthus College te Dronten als 

het Ichthus College te Kampen.  

 

Voorzitter/contactpersoon: O. Bakker 

Mailadres MR: obakker@ichthusdronten.nl 

 

 

mailto:mschadee@ichthusdronten.nl
http://www.ichthusdronten.nl/
mailto:ouderraaddronten@ichthusdronten.nl


Algemene mailadres van de school: info@ichthusdronten.nl 

 

 

Personeel 
 
 
ASLJ  Mw. J.A.V. (Jacqui) Asling   jasling@ichthusdronten.nl 
  Engels       ASLJ@hetperrondronten.nl 

           
    
 
BASB  S.M.F.M. (Bas) Bakermans   bbakermans@ichthusdronten.nl 
  aardrijkskunde        
 

   
BAKL  Mw. L.M. (Laura) Bakker -  Vermeulen  lbakker@ichthusdronten.n 
  Engels       
   

 
BAKO  O. (Onno) Bakker    obakker@ichthusdronten.nl 
           biologie       

 
                  
BESA  Mw. A.M. (Anita) Beentjes – van de Graaf abeentjes@ichthusdronten.nl 
  onderwijsassistente    BESA@hetperrondronten.nl 
 
   
BELA  Mw. A. (Aafke) van den Belt – Alberts  aavandenbelt@ichthusdronten.nl 

            wiskunde         
 
   
BEMA  A.K. (André) van Berkum   aberkum@ichthusdronten.nl 
  technisch onderwijsassistent     
   

   

BLER  R. (Reinald) Bleijenburg   rbleijenburg@ichthusdronten.nl 
teamleider collegeroute vmbo-tl leerjaar 1 t/m 4 
 
  
BLMI  M. (Michael)de Blok    mdeblok@ichthusdronten.nl 
  Congiërge 

 
 
BOEA  A.R. (André)  de Boer    ardeboer@landstede.nl 
servicepunt ICT      
   
 
BOGE  G. (Gerlof) Boersma    gboersma@ichthusdronten.nl 

  Rector                 
   
 
BOSH  H. (Herman) Bosch    hebosch@ichthusdronten.nl 

  handvaardigheid / mens & techniek   BOSH@hetperrondronten.nl 
natuur-scheikunde 

loopbaanoriëntatie begeleiding 
                             
                      
   
BRII  Mw. S.W. (Inge) ten Brinke - Boone  BRII@hetperrondronten.nl 
  Nederlands      ibrinke@ichthusdronten.nl  
 

   

mailto:ASLJ@hetperrondronten.n
mailto:gboersma@ichthusdronten.nl


 

BMAE  Mw. E. (Erika) Broekema   ??????????????    

  natuurkunde 
 
 
 
BUIP  Mw. P.M.A. (Petra) Buis   BUIP@hetperrondronten.nl 
  receptioniste / administratief medewerkster    pbuis@ichthusdronten.nl 

stagebegeleider 
 
 
CRET  Mw. C.W. (Tineke) Cress – Baart  tcress@ichthusdronten.nl 
facilitaire dienst       
 

 
DAAF  Mw. F.G.T. (Fleur) van Daalen – Leeuwe flvandaalen@landstede.nl 
  remedial teacher / onderwijsadviseur   
 
   

DIJG  G. (Gerrit ) van Dijk    DIJG@hetperrondronten.nl 
  tekenen / handvaardigheid   gvandijk@ichthusdronten.nl 

   
 
DRER  Mw. R.A.M. (Rosalie) Drenth    rdrenth@ichthuskampen.nl 
  directeur bedrijfsvoering    
   
 
EDZJ  J.G. (John) Edzes    EDZJ@hetperrondronten.nl 

medewerker onderhoud     jedzes@ichthusdronten.nl 
 
 
EDZW  Mw. W. (Wilma) Edzes – van der Hoop  wedzes@ichthusdronten.nl 
facilitaire dienst     
 

 
EGBH  H. (Henk) Egberts    hegberts@ichthusdronten.nl 

congiërge                            
 
 
ENNB  Mw. B.J. (Benice) van Engelen   bvanengelen@ichthusdronten.nl 
  leerlingcoördinator academische route vwo 

  Nederlands                   
   
 
ERKW  Mw. W. (Wendy) Erkemeij   werkemeij@ichthusdronten.nl 
  schoolmaatschappelijk werk, Gids jeugd   
 
 

ESHA  Mw. A.J.M. (Ada) van den Eshof – Hoogendijk  
Frans                 avandeneshof@ichthusdronten.nl 
 
 
FOKM  Mw. C.M. (Marit) Fokkema 
zorgcoördinator                mfokkema@ichthusdronten.nl 

  
  
GELH  H. Geleijnse     hgeleijnse@ichthusdronten.nl 
  Teamleider BBL / KBL  
  Leerjaar 1 t/m 4 
 
 

GISG  Mw. G.A.E. (Geranne) Gisberts 
receptioniste / telefoniste     ggisberts@ichthusdronten.nl 
 

mailto:jedzes@ichthusdronten.nl
mailto:bvanengelen@ichthusdronten.nl
mailto:mfokkema@ichthusdronten.nl


 

GRAE  M.W.E. (Eddy) de Graaff, 

Natuurkunde /  
loopbaanoriëntatie begeleiding     edegraaff@ichthusdronten.nl 
 
 
HANJ  J.G.J. (Jeroen) Haan    jghaan@ichthusdronten.nl 
   bewegingsonderwijs    HANJ@hetperrondronten.nl 

 
     
HAAJ  C.H.J. (Jürgen) Haan              jhaan@ichthusdronten.nl 
  bewegingsonderwijs /              
sport, dienstverlening en veiligheid   
 

 
????  Mw. M. (Mirjam) van Hattem   ??????????????????????????? 
  Klassieke Talen 
 
 

HEDJ  J. (Jan) Hengeveld 
Duits             jhengeveld@ichthusdronten.nl 

 
 
HEUN  N. (Niels) Heuven    nheuven@ichthusdronten.nl 
  geschiedenis 
 
 
HOLC  C.J. (Cor) Holtrop-van der Burg  HOLC@hetperrondronten.nl 

bewegingsonderwijs /    choltrop@ichthusdronten.nl 
  KONCbewegen, sport en maatschappij 
 
 
HUIJ  J.B. (Johan) Huitema 
  Frans       jhuitema@ichthusdronten.nl 

   
 

JAGF  J.F. (Feiko) Jager 
roostermaker       fjager@ichthusdronten.nl 
    
 
JOGM  Mw. M. (Monique) de Jong 

Engels        mjong@ichthusdronten.nl 
 
 
KATS  Mw. G. (Sandra) Kalapnat-Tjikoeri  skalapnat@ichthusdronten.nl 
  medewerkster roosterzaken / 
  examensecretaris /  
  administratie 

      
 
KLEE  Mw. E. (Elles) Kolle – van der Neut  ekolle@ichthusdronten.nl 
cultuurcoördinator 
beeldende vorming / culturele & kunstzinnige vorming 
tekenen / handvaardigheid / kunst algemeen 

rouw- en verliesbegeleider kinderen & jongeren 
       
KLOB  Mw. B. (Barbera) Klopstra   barberaklopstra@hotmail.com 
  Nederlands 
 
 
KOSJ  Mw. J.M. (Joke) Koopmans 

Muziek       jkoopmans@ichthusdronten.nl 
  
 

mailto:nheuven@ichthusdronten.nl


 

MAAG  Mw. G.E. (Gerlies) Maakal – Steensma  gmaakal@ichthusdronten.nl 

           aardrijkskunde  
loopbaanoriëntatie begeleiding  
      
    
MAGF  A.R. (Fred) Magré 
Geschiedenis        fmagre@ichthusdronten.nl 

 
 
MARL  Mw. L.G. (Linda) Martens   lmartens@ichthusdronten.nl 
  bewegingsonderwijs /  
  bewegen, sport en maatschappij 
      

   
MEIW  Mw. W. (Wendela) Meijer-Schaap 
  Latijn / Grieks     wmeijer@ichthuskampen.nl 
 
 

MOLM  Mw. H.M. (Marga) Molenkamp   mmolenkamp@ichthusdronten.nl 
Teamleider        MOLM@hetperrondronten.nl 

       
 
MOOL  A.L. (Loeck) Moolenaar 
Nederlands        lmoolenaar@ichthusdronten.nl 
 
 
MORP  P.F. (Perry) Moraal    pmoraal@ichthusdronten.nl 

I-coach / scheikunde 
     
 
MUNE  Mw. E. (Elsbeth) Munk 
Engels        emunk@ichthusdronten.nl 
 

 
NAGD  D. (Dick) Nagelhout 

Economie       dnagelhout@ichthusdronten.nl 
 
 
NEUE  E.L.J. (Erik) van der Neut    
leerlingcoördinator Collegeroute Havo 

I-coach / geschiedenis                                     evandeneut@ichthusdronten.nl 
 
 
OOAL  Mw. L. (Lucy) van Oosten 
  receptioniste / telefoniste   lvanoosten@ichthusdronten.nl 
   
 

OOSG  G.J. (Gerrit) Oosterveld   OOSG@hetperrondronten.nl 
  wiskunde / rekenen    goosterveld@ichthusdronten.nl 
   
 
NOSK  K. (Krista) van Os – Middel 
  orthopedagoog / onderwijsadviseur  kvanos@landstede.nl 

    
 
POSG  Mw. G. (Grietje) Postma – van der Veen 
  facilitaire dienst    gpostma@ichthusdronten.nl 
   
 
POTR  R. (Roelof) Pots      

  aardrijkskunde     rpots@ichthusdronten.nl 
   
PRUC  Mw. C. (Cora) Pruis - Klop 



Economie       cpruis@ichthusdronten.nl 

 

 
PTNM  M. (Maarten) van Putten 
biologie        mvanputten@ichthusdronten.nl 
 
 
RAEG  G. (Gijs) Raeven    graeven@ichthusdronten.nl 

  klassieke talen 
 
 
 
RISG  Mw. G. (Grada) Riezebos – Zandbergen 
  facilitaire dienst    griezebos@ichthusdronten.nl 

   
 
ROSA  Mw. H.A. (Anneke) Rosier – Brouwer 
  levensbeschouwing    arosier@ichthusdronten.nl 
   

SAPI  I. (Immanuel) Salupette   isalupette@ichthusdronten.nl 
  levensbeschouwing 

 
 
SCEM  Mw. M. (Mireille) Schadee   SCEM@hetperrondronten.nl 
Leerlingcoördinator Collegeroute Vmbo TL/   mschadee@ichthusdronten.nl 
VWO / economie  
   
 

SCKJ  Mw. J.M. (Jeanny) van Schaik – Cloudt 
  facilitaire dienst    sschaik@ichthusdronten.nl 
   
 
SCDL  Mw. L. (Lisi) de Schepper 
  drama       ldeschepper@ichthuskampen.nl 

   
 

SCHM  M.H. (Martin) Scholten 
  techniek     mhscholten@ichthusdronten.nl 
   
 
SMEL  Mw. L.T. (Linda) Smeeman – Bijen 

administratie       lsmeeman@ichthusdronten.nl 
 
 
SMEP  Mw. P. (Patty) van Smeerdijk   pvansmeerdijk@ichthusdronten.nl 
  biologie 
 
 

STTM  M. (Michiel) Stalknecht    STTM@hetperrondronten.nl 
  
  schoolcoach     mstalknecht@ichthusdronten.nl 
 
 
MANC  Mw. C.H. (Connie) Stalknecht-de Man 

Duits        cdeman@ichthusdronten.nl 
 
 
STEG  Mw. H.G. (Gerdi) Steenbergen – van Keulen 
  Schoolopleider / wiskunde   gsteenbergen@ichthusdronten.nl 
 
SSAB  Mw. S. (Sabine) Stroo    sstroo@ichthusdronten.nl 

  bewegingsonderwijs 
 
 

mailto:graeven@ichthusdronten.nl
mailto:isalupette@ichthusdronten.nl
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TERR  H.T.J.M. (René) Terhaerdt   
  teamleider collegeroute Havo, leerjaar 4 + 5 
  teamleider VWO, leerjaar 4 t/m 6 
  maatschappijleer             rterhaerdt@ichthusdronten.nl 
   
     

TIMH  H. (Henk) Timmer 
  wiskunde     htimmer@ichthusdronten.nl 
 
TISJ  J. (Jacques) Timmers    jtimmers@ichthusdronten.nl 
  natuurkunde 
   

TREP  P.H. (Pieter) Treep    ptreep@ichthusdronten.nl  
Nederlands  
  
VAHE  Mw. E. (Ester) Vahl    evahl@ichthusdronten.nl 
  economie 

 
 

VAHW  Mw. W. (Winanda) Vahl-ten Hove  VAHW@hetperrondronten.nl 
  mens & maatschappij /levensbeschouwing wvahl@ichthusdronten.nl 
   
 
VEEH  Mw. H. (Hilja) van der Veen – Marsdijk  VEEH@hetperrondronten.nl 
  zorg & welzijn     hivanderveen@ichthusdronten.nl 
     

 
VBNR  Mw. R.M. (Renate) Veenbergen-Westerhof VBNR@hetperrondronten.nl 
Biologie       rveenbergen@ichthusdronten.nl 
 
   
VELL  L. (Lyko) Veltman 

  Nederlands     lveltman@ichthusdronten.nl 
 

   
VMAX  M. (Max) Versluis    mversluis@ichthusdronten.nl 
  Medewerker ICT 
 
 

VERR  R.E.W.G. (René) Verstraelen 
  Scheikunde     rverstraelen@ichthusdronten.nl 
 
   
VENL  Mw. L. (Letty) Verveen 
  wiskunde     ??????????????????????????????? 
 

 
VREW  W.J.C. (Wim) Vreugdenhil 
  drama      wvreugdenhil@ichthusdronten.nl 
   
 
WEDH  H. (Henk) van der Weerd 

  Boelestraat 42, 8266 DW Kampen  WEDH@hetperrondronten.nl 
  wiskunde     hvanderweerd@ichthusdronten.nl 
 
 
WIAN  A. (Andries)  van Wijk    avanwijk@ichthusdronten.nl  
  wiskunde 
 

 
 
 

mailto:jtimmers@ichthusdronten.nl


 

WIJN  N. (Nico) van Wijngaarden   WIJN@hetperrondronten.nl 

  Wiskunde / rekenen    nwijngaarden@ichthusdronten.nl 
  contactpersoon LWOO 
      
 
WINN  Mw. N. (Nicolien) Winters       
        ????????????????????????????????? 

  Nederlands 
   
ZENX  Mw. X.Q. (Xian Qing) Zeng  
Chinees       xqingzeng@ichthusdronten.nl 
   
 

ZWAR  G.C.R. (Rufus) van der Zwan 
  levensbeschouwing    rzwan@ichthusdronten.nl 
   
   
ZWTM  Mw. M.P. (Mirjam) de Zwart 

  Onderwijsassistente / RT   mzwart@ichthusdronten.nl 
   

 
ZWIL  Mw. M. (Leny) Zwijnenburg   ZWIL@hetperrondronten.nl 
 Leerlingcoördinator Vakroute Vmbo  mzwijnenburg@ichthusdronten.nl 
BBL / KBL 
zorg en welzijn  
  

 

 


