
 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Na een intensief en zorgvuldig gelopen tweejarig traject is in januari 2013 de Stichting Ithaka 

opgericht. Deze stichting bestuurt tien vrijescholen, waaronder de school van uw kind(eren). Het 

eerste bestuurlijk jaarverslag kunt u vanaf heden lezen op www.ithaka.nl.  Dit jaarverslag is 

goedgekeurd door de Raad van Toezicht en voorzien van een goedgekeurde  accountantsverklaring. 

 

Wij zijn er trots op wat in het eerste jaar Ithaka door de scholen is bereikt en kijken vol vertrouwen 

naar de toekomst met uitdagingen. 

Het leerlingenaantal binnen Ithaka is flink gestegen. Op 1 oktober 2012 volgden 1659 leerlingen 

onderwijs op de negen  scholen. Op 1 oktober 2013 is het aantal leerlingen gestegen naar 1728 

leerlingen.  Op 1 januari 2014 is ook de Rudolf Steinerschool in Haarlem aangesloten bij Ithaka. Nu 

geven onze scholen les aan 2168 leerlingen. En dat werk wordt gedaan door ruim 200 gemotiveerde 

leerkrachten. Het ziekteverzuim op onze scholen is echter te hoog. Het terugdringen van het 

ziekteverzuim in combinatie met het verbeteren van het personeelsbeleid is een van de bestuurlijke 

speerpunten voor de komende jaren. 

Met ondersteuning van het bestuursbureau is ook in het eerste jaar hard gewerkt aan de kwaliteit 

van het onderwijs. De Stichting Ithaka borgt de basiskwaliteit en bij het verzenden van dit bericht 

hebben alle scholen een basis-arrangement van de onderwijsinspectie. Vanuit deze basis kunnen we 

meer aandacht hebben voor het versterken van het vrijeschoolonderwijs. Ook de financiële positie 

maakt dat mogelijk. Het jaar 2013 is met een positief resultaat afgesloten en ook de jaren voor ons 

zien er financieel goed uit.   

Al met al staat er per 1 januari 2014 een ingewerkt management team, een efficiënt bestuursbureau 

en een goed functionerend intern toezicht. Maar boven alles staan er tien scholen die hun 

fundament op orde hebben, waar leerkrachten samen met toegewijde collega’s hun werk doen en de 

kinderen adequaat lesgeven en goed onderwijs geven.  Er staan tien scholen waar een 

voedingsbodem is om te groeien naar nog beter onderwijs met aantrekkingskracht op ouders en 

leerlingen. 

Namens het bestuur en toezichthouder, 

Jose Lemmers en Douwe Lodewijks, 

 

 

Jeroen Gommers, 

Interim bestuurder  

http://www.ithaka.nl/

