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Stroomt is de nieuwsbrief van  Fluvium 
Openbaar Onderwijs, scholen voor het 
openbaar basisonderwijs in de Gemeenten 
West Betuwe en Neder-Betuwe.

Verschijning
Stroomt verschijnt tenminste tweemaal per jaar.

Vormgeving en druk
Stroomt wordt vormgegeven en geproduceerd 
door Spijker & Co, Buren.

Verspreiding
Stroomt heeft een oplage van 2.100 exemplaren 
en is bedoeld voor iedereen die betrokken is  
bij Fluvium: medewerkers, leerlingen, ouders en 
gemeenten.

Reacties
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2019
Een bijzonder onderwijsjaar met tal van uitdagingen voor onze 21 schoollocaties  
in de Betuwe. Uitdagingen die onze 200 medewerkers met veel plezier aangaan 
om het goede onderwijs voor onze 2.200 leerlingen te kunnen bieden. 

Goed onderwijs; daar heeft men in het 
land allemaal verschillende beelden bij. 
Zeker als we de media moeten geloven, 
dan bestaat dit uit tal van aspecten  
zoals: veilig buitenspelen, een tweede 
taal leren, kennis van ICT hebben, beter  
leren rekenen, voldoende leren over 
seksualiteit, etcetera. 
Hoe wij binnen Fluvium voor de komen-
de jaren goed onderwijs opnieuw zullen 

definiëren, zal in de komende maan- 
den worden bepaald. Voor de periode 
2020 - 2024 zal Fluvium een koers  
gaan uitzetten, beschreven in het  
‘Fluvium Kompas’. Hierover in een  
volgende ‘Stroomt’ meer.  
Ik wens u veel leesplezier met deze editie. 

Jeroen Goes 
Voorzitter College van Bestuur

Onder hen ook een aantal pensionado’s 
met wie wij graag het contact blijven 
houden. Natuurlijk waren de collega’s 
uit de personele unie van de SPGG 
(Stichting Peuterspeelzalen Gemeente 
Geldermalsen) ook aanwezig en toonden 
ook de leden van de Raad van Toezicht 
hun belangstelling. 
Naast het genieten van een drankje en 
een hapje en de ontmoeting als collega’s 
onder elkaar, was er deze keer de moge-
lijkheid om een lezing bij te wonen.  

Ruim 100 medewerkers genoten gedu-
rende een uur van deze lezing die werd 
gegeven door wetenschapsjournalist 
Mark Mieras. 

Mark wist de aanwezigen te boeien  
door te vertellen over de werking van  
het brein. Het was een fijne aftrap  
van dit nieuwe jaar.

Jeroen Goes
Voorzitter College van bestuur

Kennissessie tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst 
Tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst op 7 januari mochten wij zo’n 
200 medewerkers het gelukkige nieuwjaar toewensen. 



In ‘t Zonnetje 
gezet

UIT DIENST WEGENS  
(PRE)PENSIOEN
1 augustus 2018
Jannie van Batenburg
leerkracht Lokhorstschool

1 augustus 2018
 Nel Mocking-Smits 
leerkracht d’n Bogerd

1 augustus 2018
Anja van de Woestijne - den Besten 
leerkracht Lokhorstschool

JUBILEA 25 JAAR  
8 maart 2019
Ampoliena van Falier - van Dam 
poolleerkracht

29 april 2019
Brenda Dekker - Kraaijeveld  
leerkracht De Rietschoof
 
   
JUBILEA 40 JAAR 
14 augustus 2018
Saskia ter Horst    
leerkracht Jan Harmenshof

14 augustus 2018
Edith Veldhorst    
leerkracht Jan Harmenshof

15 augustus 2018
Willem Snel    
directeur Mr Aafjesschool

7 maart 2019
Wilco van Mook   
medewerker stafbureau

Tevredenheidsonderzoeken
Eind 2018 hebben wij alle ouders, leerkrachten en de leerlingen van de groepen 6, 7, 8 
bevraagd over hun tevredenheid over de school. Dit leverde een forse hoeveelheid 
aan gegevens op waarover wij met elkaar het gesprek zullen voeren. De resultaten op 
stichtingsniveau tonen wij u hier.

Zoals we dat graag stellen: het is goed toeven bij onze Fluvium scholen!

LEERLINGEN: Gem. score  
Stichting Fluvium

 
Benchmark PO

Algemene tevredenheid 8,3 8,0

Leerkracht 9,2 8,8

Veiligheid 8,7 8,5

Gepersonaliseerd leren 8,7 8,5

Welbevinden 8,6 8,6

Onderwijs 8,5 8,1

Voorzieningen 8,5 7,5

Praktische vaardigheden 8,1 7,7

OUDERS: Gem. score  
Stichting Fluvium

 
Benchmark PO

Algemene tevredenheid 7,7 7,6

Leerkracht 8,3 8,4

Onderwijs 8,0 7,8

Sfeer 8,0 8,1

Algemene ontwikkeling 7,9 7,7

Voorzieningen 7,7 7,7

Veiligheid op school 7,7

Communicatie 7,2 7,5

Gepersonaliseerd leren 7,1

LEERKRACHTEN: Gem. score  
Stichting Fluvium

 
Benchmark PO

Algemene tevredenheid werk 8,5 8,4

Sfeer 9,0 8,6

Samenwerking 8,7 8,0

Directeur/locatieleider 8,5 8,1

Onderwijs 8,4 8,2

Inhoud van het werk 8,3 8,0

Werkomstandigheden 8,2 7,8

Persoonlijke ontwikkeling 7,8 7,6

Communicatie 7,7 7,3

Werkdruk 6,1 5,4
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Roland Bruggeman
Begin dit schooljaar ben ik gestart 
als directeur op de Burgemeester 
Westerbeek van Eertenschool. 

In mijn werk als groepsleerkracht en 
coördinator van de bovenbouw heb ik 
mogen ervaren hoe school voor kinderen 
op positieve wijze een wereld van ver-
schil kan brengen. Iedere dag hebben  
we als leerkracht de kans om kinderen 
dát gevoel, die kennis en zelfs wijsheid 
voor een leven lang mee te geven! 

Als basisscholen kunnen we een enorme 
positieve impact hebben op de wereld 
om ons heen. Wij geven vorm aan de 

toekomst en zijn daar dus ook verant-
woordelijk voor. Ik mag nu in de rol  
van schoolleider met een heel team, 
ouders en betrokkenen bijdragen aan  
het maken van die mooie toekomst.  
Een betere wereld. Noem het idealisme, 
maar daar ligt mijn drive. 

Het werken op de Burgemeester Wes-
terbeek van Eertenschool past als een 
warme jas. We delen dezelfde missie:  
een veilige plek waar kinderen gezien 
worden en waar we betekenisvol  
onderwijs geven. Iedere dag dat ik  
van Rhenen, mijn woonplaats, naar  
Varik rijd, geeft dat energie.  

Als vader van twee prachtige dochters en 
een derde kleintje op komst, weet ik dat 
ik elke dag ook aan hun toekomst werk. 
Kan het betekenisvoller?

Even voorstellen

Roland Bruggeman

Met deze infographic geven wij inzicht in de besteding van onze 
financiële middelen in 2019.1) 

Links bovenaan zijn de inkomsten vermeld en in de stroom  
worden de middelen verdeeld over de scholen en voor de  
verschillende doeleinden.

Aan het einde van de stroom ziet u dat er voor drie doeleinden 
geld beschikbaar blijft. 
Immers, regeren is vooruitzien. Ook privé houdt u rekening met 
toekomstige uitgaven om te voorkomen dat u bankroet gaat. 
Die verantwoording voelen wij als Fluvium ook voor onze scho-
len en ons personeel. 

1) Dit overzicht met korte toelichting kunt u ook vinden op www.fluvium.nl, onder het kopje organisatie.
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Het is woensdagochtend. Vanuit Tiel rijd 
ik naar Ophemert door het prachtige 
Betuwse landschap. Om acht uur ben ik 
op de Prins Willem Alexanderschool om 
de activiteit ‘Samen lezen met ouders’ te 
begeleiden. Koffie en thee staan klaar. Op 
de tafel in de hal leg ik een aantal boeken 
neer. Kinderen druppelen binnen en om 
half negen zitten er 20 ouders van leerlin-
gen uit groep 3/4 om de tafel.
Er zijn genoeg boeken die heel geschikt 
zijn om samen te lezen. De ouders kiezen 

een boek van de tafel uit, als de kinderen 
uit de klas gehaald worden. Het kwartier 
daarna zijn overal ‘lezende stelletjes’ te 
zien. Na afloop mag het boek mee, om 
thuis samen verder te lezen. Over zes we-
ken komen we nog een keer bij elkaar.

In ‘de Bibliotheek op school’ werkt Biblio-
theek Rivierenland samen met scholen 
aan taalontwikkeling, leesbevordering en 
mediawijsheid. Scholen krijgen van de 
Bibliotheek boeken en een praktische kast, 

Bibliotheek Rivierenland

waarin ze aantrekkelijk gepresenteerd wor-
den. Daarbij komt de lees-/mediacoach 
regelmatig op school en verzorgt activitei-
ten in de klas. Het is altijd maatwerk, want 
de behoefte van elke school is anders, zo 
blijkt uit de monitor die leerkrachten en 
leerlingen ieder jaar invullen.
Bibliotheek Rivierenland heeft twintig 
Bibliotheken in de regio. Met haar col-
lectie, diensten en faciliteiten levert de 
Bibliotheek een bijdrage aan gelijke kansen 
en persoonlijke ontwikkeling. Het toe-
rusten van kinderen en volwassenen met 
voldoende taal- en digitale vaardigheden 
is een van de speerpunten. De Bibliotheek-
vestigingen fungeren als multifunctionele 
ontmoetingsplaats, open leercentrum en 
lokaal informatieknooppunt waar regel-
matig uiteenlopende activiteiten georgani-
seerd worden en waar iedereen welkom is. 

Petra Heimeriks
Lees-/mediacoach Bibliotheek Rivierenland

Jan Harmenshof officiële BPS school
Op woensdag 31 oktober 2018 heeft 
OBS Jan Harmenshof in Amersfoort het 
officiële certificaat van de Vereniging 
Begaafdheids Profielscholen in ontvangst 
mogen nemen. Volgens deze vereniging 
kenmerken BP-scholen zich door kwalita-
tief hoogwaardig onderwijs en gedegen 
begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen. 
Onder meer door: een uitgebreide intake 
en plaatsing van de leerling, een ruim 
inhoudelijk aanbod binnen een flexibel 
programma voor dit type leerling en 
zorgvuldige begeleiding van deze groep 
leerlingen. Vanaf 2014 kunnen, naast VO 
scholen, ook PO scholen lid worden van 
deze vereniging. Er zijn op dit moment 
26 basisscholen lid, waarvan 13 gecertifi-
ceerd. De Jan Harmenshof heeft hier met 
elkaar hard voor gewerkt en zijn op-
recht trots op dit resultaat. Het geeft de 

leerkrachten nog meer energie om zich te 
blijven ontwikkelen op dit vlak.

De Bloeiende Betuwe voor vierde keer 
Excellente School
De Bloeiende Betuwe heeft maandag  
21 januari voor de vierde keer op rij het 
predicaat Excellente School in ontvangst 
genomen. Het predicaat is verlengd tot 
en met 2021. De school excelleert op het 

aanbod Vroeg Vreemde Talen Onderwijs 
Engels, een hoog leerrendement bij de 
leerlingen en het veilige schoolklimaat. Na 
de uitreiking bevestigde Harry Keereweer, 
burgemeester van de gemeente West 
Betuwe, samen met leerlingen van de 
leerlingenraad het bordje aan de gevel. 
De ochtend werd afgesloten met een 
mooi feestje in de centrale hal voor de 
leerlingen en het team.  

Raad van Toezicht
Op woensdag 23 januari namen we 
afscheid van één van onze RvT leden: 
de heer Martin van der Mark. Martin  
is elf jaar lid van de Raad geweest en 
heeft in de eerste jaren belangrijk  
werk verricht voor onze scholen in de 
gemeente Neder-Betuwe.
We danken Martin zeer voor zijn betrok-
kenheid bij en zijn inzet voor onze scholen.

Als lees-/mediacoach van de Bibliotheek vertel ik ouders van basisschoolleer-
lingen geregeld over het belang van samen lezen met je kind. In de klas wordt 
veel geoefend, maar hoe leuk is het om samen met je ouder een boek te lezen! 

Gluren bij
de buren
In onze rubriek ‘gluren bij  
de  buren’ stellen wij graag  
Bibliotheek Rivierenland  
aan u voor.

Wat wij met u willen delen:
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Karien Wijngaards
Even voorstellen

Woensdag 21 november vond in, 
hoe toepasselijk, dorpshuis ‘De 
Oude School’ in Zoelen voor de 
tweede keer de jaarlijkse bijeen-
komst van Over en Weer plaats.  

Voor Jeroen, onze bestuurder, was 
dit een eerste kennismaking met oud 
medewerkers. Na een voorstelronde 
van alle aanwezigen, bracht Jeroen kort 
verslag uit van de huidige stand van za-
ken en de ontwikkelingen bij Fluvium. 
Vervolgens werd in een ontspannen 
sfeer onder het genot van een drankje 
en een hapje bijgepraat en werden 
herinneringen opgehaald. 

Tijdens de vorige bijeenkomst kwam 
naar voren dat er ook behoefte was aan 
contact met collega’s van de school, 
maar dat binnenlopen als belastend 
wordt ervaren, omdat iedereen erg druk 
is. Om die reden werd het idee geop-
perd om bij informele bijeenkomsten 
ook de leden van Over en Weer uit te 

nodigen. Dat idee hebben we overge-
nomen. In het vervolg krijgen ook de 
Over en Weer leden een uitnodiging 
voor de nieuwjaarsreceptie. Een mooie 
gelegenheid om collega’s van de ‘oude’ 
school in een ontspannen sfeer te 
ontmoeten. 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van  
10 januari hebben we dan ook een  
aantal oud medewerkers mogen be-
groeten. 

Wilco van Mook 
Medewerker Personeelszaken

Bijeenkomst Over en Weer

Karien Wijngaards

Begin januari 2019 ben  
ik gestart als directeur op  
Daltonschool Het Palet  
in Kesteren. 
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Fluvium scholen
Buurmalsen De Malsenburg 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 Op ’t Hof  
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

School in beeld
We stellen u graag voor aan  
één van onze scholen. Deze keer  
De Malsenburg in Buurmalsen

Kom gerust een keertje kijken op onze 

school aan de Groeneweg 19, 4197 HD  

Buurmalsen, www.demalsenburg.nl

De Malsenburg

Ontmoetingsplek en spil in het 
dorpsleven zijn kernwoorden voor de 
school. Een gevoel van saamhorig-
heid heeft in Buurmalsen altijd sterk 
geleefd.

In de annalen wordt al melding gemaakt 
van een school in de 18e eeuw. Sinds 
1957 staat het schoolgebouw aan de 
Groeneweg. Toen in 1985 Kleutervreugd 
en Prins Willem Alexanderschool samen 
een basisschool werden is de naam veran-
derd in De Malsenburg.
De school heeft in navolging van het 
Fruitcorso een eigen traditie opgebouwd 
met het Mini Corso; de kunstwerken 
werden drie dimensionaal uitgevoerd en 
met zaad beplakt.
Door de jaren heen zijn er verschillende 
creatieve activiteiten ontstaan. Een goed 
voorbeeld hiervan is ‘De Grote School-
avond’ waarbij leerlingen, maar soms ook 
ouders en personeel, hun beste acteer-
kunsten lieten zien.

Ook als het om sportiviteit gaat laat De 
Malsenburg geen verstek gaan. In elk 
geval heeft de school al op zijn minst  
45 jaar meegedaan aan het schoolvoet-
baltoernooi. Ook het schoolkorfbaltoer-
nooi kan al vanaf het begin rekenen op 
de deelname van De Malsenburg.
Ook steunt de school goede doelen  
zoals de school in Ladakh van lama 
Wanzhou.

Door het afnemende leerlingaantal is de 
school gaan werken met drie leerjaren in 
de groep. Samen met de Medezeggen-

schapsraad is het team op andere scholen 
gaan kijken hoe dit zo goed mogelijk 
vorm te geven.
Goed onderwijs voor elk kind, gebruik 
maken van je talenten en op de hoogte 
blijven van vernieuwingen mondden uit in 
het devies: “Samen en Jezelf blijven“
In onze visie verwoorden we waar we als 
school voor staan:
“Onze school biedt een warme, rijke 
leeromgeving waar leerlingen samen  
leren zich te ontwikkelen. Je mag jezelf 
blijven, je ontwikkelt je talenten en  
bent mede eigenaar van je leerproces.  
Wij hebben hoge verwachtingen van 
onze kinderen en bereiden ze voor op 
hun toekomst”.

Aan het eind van dit schooljaar gaat  
De Malsenburg een nieuwe toekomst 
tegemoet. Per 1 augustus 2019 fuseert  
de Malsenburg met buurschool  
Op ‘t Hof. Na ruim 60 jaar gaat het  
gebouw van De Malsenburg met pen-
sioen. In de eerste maanden van 2019 
zal een programma van eisen worden 
opgesteld voor het nieuwe integraal  
kind centrum (IKC). 

Hoe een kleine school groot kan zijn

“Het college van B en W heeft besloten 
de nieuwbouwlocatie aan de Groeneweg 
nader uit te werken”.

Een nieuw gebouw is natuurlijk mooi, 
maar het gaat om het onderwijs. In de 
fusieschool brengen we het beste van  
Op ’t Hof en de Malsenburg samen.  
Met de fusie is de continuïteit van het 
onderwijs aan deze kant van de Linge 
gewaarborgd.

Evert de Vries
Directeur De Malsenburg


