stroomt
Nieuwsbrief van Fluvium Openbaar Onderwijs

Maart 2021
nr 25 – jaargang 13

In dit nummer o.a.

• Het Kompas
• Integrale huisvestingsplannen
•	Voortgang Kindcentrum
De Plantage

• Begroting 2021
• In ‘t Zonnetje gezet
• Tevredenheidsenquêtes
•	School in beeld:

Prins Willem-Alexander in Echteld
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Vormgeving en druk
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Het Kompas
In 2019 stelden we ons Kompas vast, ons bestuurlijk strategisch beleidsplan.
Het blijkt maar weer eens dat de toekomst moeilijk voorspelbaar is. We
kwamen met grote groepen bijeen, verzamelden kinderen van alle scholen en
bevroegen onze ouders om hun input te leveren aan dit plan. Het waren mooie
bijeenkomsten waarin we de ambities voor de komende vier jaar hebben laten
ontstaan.
Het is inmiddels 2021 en gedurende een groot deel van onze eerste beleids
periode hebben we te maken gekregen met een gezondheidscrisis van
ongekende omvang. Een crisis waarbij ook onze schoolgebouwen gedurende
bepaalde periodes voor langere tijd zijn gesloten en het onderwijs op afstand
wordt gegeven.
Desondanks is ons Kompas in deze tijd
ook echt een kompas gebleken. Ook in
stormachtige tijden helpt een kompas de
richting te bepalen. Het helpt onze scholen en onze stichting de focus te leggen
op dat wat er echt toe doet.
De terreinen, zoals hieronder genoemd,
bepalen de acties voor ons beleid. Jaarlijks
maken we een jaarprogramma om stap
voor stap onze doelen te kunnen bereiken.
Dit jaarprogramma wordt met de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en onze Raad van Toezicht
gecommuniceerd en ook halfjaarlijks
geëvalueerd.
In januari 2021 konden we concluderen
dat we ondanks de Covid 19-crisis nog
steeds op koers liggen.
Onze zes terreinen met daarbij een korte
update van de zaken die we reeds hebben gerealiseerd.
1	Missie; al onze scholen hebben nieuwe
schoolplannen vastgesteld en hun
missie herijkt.
2	Kwaliteit; de focus van het
bestuur en de directie ligt op de
kwaliteit van ons onderwijs.

Reacties
Stroomt reacties kunt u mailen naar
info@stichtingfluvium.nl

Raad van Toezicht
Klaas Tammes (voorzitter)
Marieke Coumans
Wouter Peters (aspirant lid)
Ronald Philipsen
Linda Schlundt Bodien

waar stromen samenkomen

We meten, weten en bouwen met elkaar verder om al onze kinderen goed
onderwijs te kunnen geven.
3	Hoge leeropbrengsten; een gevolg van
onze tweede ambitie. Scholen stellen
zelf hun ambitieniveau vast en zorgen
er met elkaar voor dat zij deze doelen
gaan halen.
4	Een lerende organisatie; we leren
van en met elkaar. We organiseren
gezamenlijke scholingsmomenten, al
onze ICT-ers zijn opgeleid, de intern
begeleiders werken samen en ook op
directieniveau werken we steeds intensiever samen.
5	De scholen in de leefomgeving; in
beide gemeenten is het integraal
huisvestingsplan nagenoeg vastgesteld.
Diverse scholen hebben een groen
schoolplein gerealiseerd en een aantal
heeft de plannen daarvoor al klaar
staan.
6	Financieel gezond; we zijn en blijven
een financieel gezonde organisatie. Alles ten behoeve van de kwaliteit van
ons onderwijs.
Jeroen Goes
Voorzitter College van Bestuur

Integrale huisvestingsplannen
Onze beide gemeenten waar al onze schoollocaties zich in bevinden, hebben
hun plannen voor de schoolgebouwen opgesteld.
Dit doen zij in nauw overleg met de onderwijsbesturen, zodat er brede con
sensus is voor de besteding van het belastinggeld dat hiervoor wordt gebruikt.
Wij hebben daarbij gekeken naar de huidige staat van de gebouwen en in
hoeverre het gebouw ondersteunend is voor het onderwijsproces.
Onderstaand overzicht geeft informatie
over de diverse stadia van de scholen,
waarbij er sprake zal zijn van nieuwbouw
en/of verduurzaming en/of renovatie.

Gemeente West Betuwe
Tot 2024 wordt gerealiseerd:
•	Oplevering van de nieuwbouw van
de Plantage in Meteren (zomer 2021)
•	Nieuwbouw voor de Jan Harmenshof
en de Oranje Nassausschool (christelijk
onderwijs) in Geldermalsen
•	Nieuwbouw voor de fusieschool
Op ‘t Hof/ Malsenburg in Tricht
•	Verduurzaming van de Springplank in
Rumpt
•	Verduurzaming van de Meester
Aafjesschool in Meteren
•	Verduurzaming van de Prins Willem
Alexanderschool in Ophemert
In de periode 2024 - 2028
wordt gerealiseerd:
•	Nieuwbouw voor D’n Bogerd in
Geldermalsen
•	Renovatie of nieuwbouw voor de
Lokhorstschool in Deil

Voortgang Kindcentrum
De Plantage
De bouw van het Kindcentrum De Plantage
in Meteren vordert gestaag. Midden in een
hagelnieuwe wijk die nog verder gaat
groeien is straks plaats voor kinderen van
2 tot 12 jaar.
Dit mooie duurzame gebouw dat ruimte gaat
bieden aan een basisschool van Fluvium,
kinderopvang (SPGG/Kinderopvang Rivierenland) en een gymzaal.

Tekst en foto’s Ab Donker

•	Renovatie of nieuwbouw voor de
Burgemeester Westerbeek van
Eertenschool in Varik
•	Renovatie of nieuwbouw voor de
Bloeiende Betuwe in Rhenoy
In de periode 2028 - 2032
wordt gerealiseerd:
•	Renovatie of nieuwbouw voor de
Rietschoof in Opijnen
•	Renovatie of nieuwbouw voor de
Waerdenburght in Waardenburg

Men onderscheidt bij de renovatie/
verduurzaming of nieuwbouw de
volgende fasen.
Fase 1 – 0 tot 5 jaar
Fase 2 – 6 tot 15 jaar
Fase 3 – 16 jaar en verder
Voor onze Fluviumscholen betekent dit
het volgende:
Fase 1
•	De Bellefleur in Dodewaard (nieuwbouw tezamen met de christelijke
basisschool De Hien)
Fase 2
• De Houtkoperschool in Ochten
• Het Palet in Opheusden

Voor de Koning Willem Alexanderschool
in Haaften zijn er geen plannen, dit
schoolgebouw is niet zo lang geleden
gerealiseerd.

Fase 3
• Het Palet in Kesteren
•	De Prins Willem Alexanderschool in
Echteld

Voor OBS Est zijn er geen concrete
plannen geformuleerd. De ontwikke
lingen van de leerlingenaantallen worden
vooralsnog in de gaten gehouden om
zeker te kunnen zijn van het voort
bestaan van deze locatie.

Het voortbestaan van OBS Isandra
in IJzendoorn is op dit moment
onzeker.
Op het moment van het schrijven van
deze nieuwsbrief zijn de gesprekken
hierover met de Medezeggenschapsraad
van de school gaande.

Gemeente Neder- Betuwe
In deze gemeente kent men vooralsnog
een andere fasering.

Jeroen Goes
Voorzitter College van Bestuur
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In ‘t Zonnetje
gezet

Tevredenheidsenquêtes

UIT DIENST WEGENS
(PRE)PENSIOEN

De resultaten van deze onderzoeken
worden op schoolniveau met de Medezeggenschapsraad en de teamleden besproken waarna er actieplannen kunnen
worden opgesteld ter verbetering van de
aspecten die uit het onderzoek als minder
positief naar voren zijn gekomen.

–	1 augustus 2020
Han van Schaik
Directeur OBS Isandra
– 1 september 2020
Edith Veldhorst
Leerkracht Jan Harmenshof
– 1 september 2020
Saskia ter Horst
Leerkracht Jan Harmenshof
– 13 maart 2021
Kees van der Grijn
Conciërge Stichting Fluvium

JUBILEA 25 JAAR		
– 9 januari 2021
Melanie Okkerse
Leerkracht ODS Meester Aafjes

JUBILEA 40 JAAR
– 27 oktober 2020
Lenny van Rooijen
Leerkracht Het Palet Opheusden
– 28 oktober 2020
Elly Rouwenhorst			
Directeur D’n Bogerd

Sinds enkele jaren houden wij onder onze ouders (iedere twee jaar),
leerlingen en medewerkers (jaarlijks) een tevredenheidsenquête.

Ook op stichtingsniveau worden de
resultaten nader geanalyseerd. De

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft daar inmiddels al een mooie
bijdrage aan geleverd.
Gelukkig is er ook veel reden tot tevredenheid.
Uw school zal u in de komende periode
nader informeren over de details op
schoolniveau.

Algemene tevredenheid van onze leerlingen
(Repons: 830 leerlingen van de groepen 6,7 en 8)
Stichting Fluvium
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Algemene tevredenheid van onze medewerkers
(Repons: 209 van de 229 medewerkers)
Stichting Fluvium
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Algemene tevredenheid van de ouders van onze leerlingen
(Repons: 732 van de 1601 ouders)
Stichting Fluvium

Benchmark PO

2018

7.8

7.6

7.7

Negatief
2%

Positief
89%

Negatief
2%

waar stromen samenkomen

Positief
89%

Negatief
1%

Positief
90%

De Prins Willem-Alexanderschool
(PWA-school) in Echteld
De Prins Willem-Alexanderschool (PWA-school) in Echteld is een moderne
dorpsschool, gehuisvest in een prachtig, ruim en modern schoolgebouw met
een gymzaal. De grote kracht van de PWA-school is een prettig pedagogisch
klimaat, de rust in de school, de kleinschaligheid, het verantwoordelijkheids
gevoel van het team en de sociale plaats in het dorp.
Zoals voor velen was 2020 een bijzonder
jaar. Zo ook voor de PWA-school. Natuurlijk omdat de school, net als op alle andere scholen, thuisonderwijs moest gaan
verzorgen, maar ook omdat de school een
metamorfose heeft ondergaan. In mei van
dat jaar heeft het leerplein (‘het 12-uurtje’ in de volksmond van de leerlingen en
ouders) een vernieuwing ondergaan.

School in beeld
We stellen u graag voor aan
één van onze scholen. Deze keer
De Prins Willem-Alexanderschool
(PWA-school) in Echteld

inrichting is vakkundig gepositioneerd
door twee schoolinrichters.
Door deze vernieuwing is er een multifunctioneel leerplein ontstaan waar kinderen diverse activiteiten kunnen doen.
Ze kunnen hier werken met constructie
materialen, er worden gastlessen gegeven, de kinderen kunnen hier in kleine

Deze metamorfose bestond onder andere
uit het hergebruiken van de bestaande
meubelen. Er werden geen nieuwe tafels
gekocht, maar tafelbladen werden vervangen door een andere vorm en kleur.
Naast nieuwe stoelen, kwamen oude
krukken terug in de inrichting. Het meest
opvallende wat erbij is gekomen, is een
werkhuisje met treinbanken. Voor groen
is ook gezorgd, door grote, kleine en
hangplanten toe te voegen. Deze nieuwe

Kom gerust een keertje kijken op
onze school aan de Achterstraat 27,
4054 MS Echteld, www.pwa-echteld.nl

Om deze ruimte nog multifunctioneler te
gebruiken is de samenwerking met een
kinderopvangorganisatie gezocht. Sinds
november 2020 is er een naschoolse opvang gestart. Zij hebben in deze ruimte de
mogelijkheid om al hun activiteiten vorm
te geven. Daarnaast is het grote speelplein
en de naastgelegen speeltuin een mooie
bijkomstigheid voor deze naschoolse opvang. Deze kinderopvangorganisatie gaat
tevens per februari/maart 2021 peuteropvang aanbieden in de school.
groepjes samenwerken en ze kunnen
hier zelfstandig werken in een andere
omgeving dan hun eigen klaslokaal. Deze
verandering past bij de nieuwe missie en
visie van de school, waarin samenwerken,
betrokkenheid en kwaliteit een grote plek
inneemt.
De kinderen zijn zeer enthousiast en
werken graag op het leerplein. Zoals één
van de leerlingen zei: “Het 12 uurtje is
nu niet meer een hal, maar is een
soort van woonkamer waar je fijn kunt
samenwerken”.

Op deze manier wordt het schoolgebouw
multifunctioneel gebruikt.
Bent u nieuwsgierig geworden naar onze
school? Kom gerust een keer kijken!
Ellen Weel
Directeur PWA – Echteld

Fluvium scholen
Deil De Lokhorstschool Dodewaard De Bellefleur Echteld Prins Willem Alexanderschool
Est OBS Est Geldermalsen D’n Bogerd • Jan Harmenshof Haaften Koning Willem Alexanderschool
IJzendoorn OBS Isandra Kesteren Daltonschool Het Palet
Meteren Meester Aafjesschool • Kindcentrum De Plantage Ochten De Houtkoperschool
Ophemert Prins Willem Alexanderschool Opheusden Het Palet Opijnen De Rietschoof
Rhenoy De Bloeiende Betuwe Rumpt De Springplank Tricht Fusieschool OBS Op ’t Hof - De Malsenburg
Varik Burg. Westerbeek van Eertenschool Waardenburg De Waerdenburght

Bezoekadres
De Panoven 29
4191 GW Geldermalsen
Correspondentieadres
Postbus 173
4190 CD Geldermalsen
T 085 273 46 60
E info@stichtingfluvium.nl
I www.fluvium.nl

