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Inspectiebezoek

In dit nummer o.a.

Een jaar geleden schreef ik mijn bestuursopdracht. De Raad van Toezicht keurde
het na wat aanbevelingen goed en zo zette ik koers. Het was weinig SMART
omschreven, ik gebruikte woorden als ‘het klopt’ en ‘het moet er goed toeven
zijn, voor leerlingen, ouders, leerkrachten’. En het was voldoende om koers te
houden met elkaar.
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In dit afgelopen jaar presenteerde ik bij
verschillende netwerken mijn visie op besturen, mijn wijze van het in kaart brengen van de onderwijskwaliteit, de manier
waarop ik de dialoog met de directeuren
en de medewerkers aanga. Ik vertelde
daarbij dat ons kleine bestuurskantoor
nog kleiner was geworden. Dat we fors
hadden gesneden in de jaarlijkse loonkosten en nog maar met zo’n 3,7 FTE het
bestuurskantoor bemanden (daarnaast
ondersteunt het administratiekantoor ons
bij de financiën en de loonadministratie).
En bij dit alles schroomde ik niet om te
vertellen dat ik het ook (nog) niet zeker
wist of we hiermee nu het juiste deden.
Behalve dan dat het wel ‘goed voelde’.

presentaties, dat moet zich nu maar gaan
bewijzen of het inderdaad klopt’.
In januari ontving ik de rapportage. Ik
dacht weer even aan mijn bestuurlijke
opdracht: ‘Het moet kloppen bij Fluvium,
in de breedste betekenis van het woord’.
En: ‘Ja, het moet goed toeven zijn’.
De inspectie omschreef het met vele
woorden, ik ontving ze als lovende woorden. Op de drie beoordeelde domeinen
ontvingen we geen stipje bij een ‘onvoldoende’ of een ‘voldoende’.
Het staat er echt: drie keer een krul van
de inspectie.

We vonden de verbinding met elkaar, we
zoeken de samenwerking op, de kwetsbaarheid wordt getoond en de stem van
de minderheid wordt gehoord.
In het afgelopen jaar zetten we de koers
uit, we noemden het ons ‘Kompas’. Van
‘het niet zo geloven in een beleidsplan
voor vier jaar’ ontstond er een prachtige
plaat waarin we de ambities hebben
verwoord en waarin al die diverse scholen
zich kunnen herkennen. Dit Kompas bleek
een goede leidraad te zijn voor iedereen
in de organisatie en een mooi kompas
voor de inspectie om te verifiëren of dat
wat we doen congruent en consistent
is. Immers zij kwamen in de afgelopen
maand langs om een vijftal scholen te bezoeken en om het bestuurlijk onderzoek
te verrichten. En ik dacht: ‘Ik met mijn
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In ‘t Zonnetje
gezet
UIT DIENST WEGENS
(PRE)PENSIOEN
–	1 september 2019
Grietje ter Beek
Leerkracht Houtkoperschool
– 1 september 2019
Hanneke van Mameren - Veldhorst
Leerkracht Jan Harmenshof
– 1 september 2019
Frans Pronk
Directeur De Bellefleur,
Houtkoperschool en PWA-Echteld

JUBILEA 25 JAAR		
– 1 november 2019
Ingrid Hooijen
Leerkracht D’n Bogerd
– 28 december 2019
Ellen Weel
Directeur PWA-Echteld
– 16 januari 2020
Coby van Valburg - van Zoelen
Leerkracht D’n Bogerd
– 8 januari 2020
Caroline Strating - Roos
Leerkracht Houtkoperschool
– 6 februari 2020
Nori Kramer - Hoksbergen
Leerkracht OBS Isandra

>> Vervolg van pagina 1
Veel eerder dan gedacht klopt er dus al
veel en weet ik samen met mijn directie
en staf waar we verder kunnen bouwen.
Drie krullen die natuurlijk voortgebouwd
zijn op de schouders van de reuzen die
mij voor zijn gegaan en de reuzen in de
organisatie die hieraan in hun dagelijks
werk een bijdrage leveren.

Jeroen Goes
Voorzitter College van Bestuur

Drie krullen, een prachtige stimulans om
voort te gaan met mijn opdracht: laat

Fluvium Academie *
Meester - Gezel 3.0!
Dit voorjaar gaan we van start met de interne PABO opleiding voor onderwijsondersteuners van Fluvium openbaar onderwijs. Met deze interne opleiding
bieden we de kans aan talentvolle en gemotiveerde onderwijsondersteuners
om intern, in een kleine groep met collega’s, op het stafkantoor én met stage
op de eigen school in vier jaar tijd een PABO diploma te halen. We zien meer
scholen en besturen met interne opleidingen beginnen om zo het lerarentekort het hoofd te kunnen bieden. Wij onderscheiden ons hierin door de
opleiding vorm te geven volgens het aloude Meester-Gezel principe.
zijn we op zoek naar een Bovenschools
OpleidingsCoördinator (BOC). Medewerkers van Fluvium hebben gesolliciteerd naar deze interessante en geheel
nieuwe functie en inmiddels is er een
BOC aangesteld. Daarnaast kunnen de
‘meester’ leerkrachten zich aanmelden
als praktijkbegeleider.

JUBILEA 40 JAAR
– 22 oktober 2019
Ronny van Ooijen
Leerkracht Lokhorstschool
– 9 november 2019
Annemarieke Lodewijk			
Leerkracht meester Aafjes
– 26 november 2019
Alette de Grip				
Leerkracht Houtkoperschool
– 26 november 2019
Marijke de Wilde - Koning		
Leerkracht meester Aafjes
– 8 januari 2020
Els Hoetmer
Leerkracht Het Palet Opheusden
– 24 februari 2020
Ria Jachtenberg			
Leerkracht Lokhorstschool
– 25 mei 2020
Annerieke Sengers - Bos
Leerkracht Lokhorstschool

het goed toeven zijn. Eigenlijk is het in
die vijf woorden geschreven. Mijn visie
op besturen: laat het goed toeven zijn. Ik
ben ontzettend blij dat dit met drie krullen
van de inspectie wordt gezien en wordt
gewaardeerd.

Op de scholen van Fluvium werken
veel vakbekwame mensen. Door een
student te koppelen aan zo’n ‘meester’
leerkracht, kunnen we maximaal gebruik
maken van de rijkdom aan kennis en
ervaring die er al is bij Fluvium.
Zo geven we vorm aan het leren van
én met elkaar. Meester - Gezel 3.0 zeg
maar!
Acht gemotiveerde kandidaten staan te
popelen om te starten met de opleiding.
Voordat ze een definitieve GO krijgen
om te starten, moeten ze wel eerst nog
aan de benodigde toelatingseisen voldoen. De kandidaten hebben zich door
deze ‘harde eisen’ niet uit het veld laten
slaan en zijn voortvarend begonnen met
leren en oefenen. Inmiddels hebben ook
al de eerste tentamens plaatsgevonden.
Om het proces te coördineren en de
studenten goed te kunnen begeleiden

We staan aan het begin van een geheel
nieuw traject. Een spannend, uitdagend
én kansrijk traject! Spannend, omdat alle
betrokkenen nog geen ervaring hebben
met een soortgelijk traject. Uitdagend,
omdat we samen met het opleidingsinstituut NCOI theorie aan de (Fluvium)
praktijk gaan koppelen. Kansrijk omdat
wanneer we er samen voor gaan, we de
slagingskans kunnen vergroten.
Kortom, samen staan we sterk! Door
ruggensteun te geven, hulp en ondersteuning te bieden én door een
‘meester’ in ons vak te zijn, kunnen we
het vakmanschap, onze ervaring en de
liefde voor het onderwijs doorgeven aan
nieuwe leerkrachten.
Margreet van Iterson
Voorzitter werkgroep Fluvium Academie/
Directeur Op ‘t Hof - Tricht
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Even voorstellen

Even voorstellen

Ellen Weel

Marieke Koelen

Mijn naam is Ellen Weel.
Sinds 1 augustus ben ik, met
veel plezier, directeur op de
Prins Willem A
 lexanderschool in
Echteld. Graag stel ik mij via
deze weg aan u voor.

Mijn naam is Marieke Koelen.
In 2003 ben ik afgestudeerd aan de
PABO en ben ik begonnen als juf
van groep 1. De jaren daarna heb ik
les mogen geven aan alle groepen
van de basisschool, ook heb ik ruim
tien jaar werkervaring als intern
begeleidster.

Ik ben 48 jaar en woon met mijn man en
twee zonen (18 en 19 jaar) in Houten.
Naast mijn werk in het onderwijs ben ik
veel te vinden op het hockeyveld en in
de sportschool. In de winter mag ik ook
graag skiën. Naast het sporten wandel,
fiets en fotografeer ik graag.
Mijn werkzame leven in het onderwijs
begon in 1994.
Na het behalen van mijn PABO-diploma
ben ik gaan werken als leerkracht op
diverse scholen door het hele land heen.
In februari 2008 kwam voor mij de kans
om te gaan werken op een nieuw op te
richten school in Houten, eerst als leerkracht en de laatste tien jaar als adjunct
directeur. Een geweldige ervaring om
alles, maar dan ook echt alles, samen met
de andere teamleden te mogen uitzoeken,
bepalen en uit te zetten. Ik ben dan ook
apetrots op de school die er nu staat.
Gedurende deze periode ben ik mij ook
gaan scholen om de stap naar het direc-

teurschap te kunnen gaan maken. En dan
is er op een gegeven moment een tijd van
komen en een tijd van gaan, die was voor
mij aangebroken. Ik wilde graag veranderen van werkomgeving om mijn eigen
rugzak verder te vullen met nieuwe kennis
en ervaringen. De vacature op de Prins
Willem Alexanderschool in Echteld kwam
op het juiste moment.
Alle ervaringen van mijn vorige scholen
neem ik mee naar de Prins Willem
Alexanderschool. Samen met het team,
ouders en leerlingen wil ik deze school
verder ontwikkelen en (wat het nu al
is) een fijne plek laten zijn in het dorp
Echteld.

Al deze jaren heb ik naast mijn werk ook
verschillende opleidingen en cursussen
kunnen volgen, o.a. voor interne begeleiding, communicatie, coaching (voor
zowel leerkrachten als kinderen) en
management.
Sinds augustus 2014 werk ik, met veel
plezier, op De Bloeiende Betuwe in
Rhenoy. De eerste jaren voornamelijk als
intern begeleider en dit schooljaar ben
ik, met trots, gestart als directeur van de
school. Tevens ben ik eigenaar van een
coachingspraktijk.
Naast mijn werk ben ik getrouwd en
trotse moeder van vier kinderen. Ik houd
van lezen, fotograferen, reizen en leuke
dingen doen met mijn gezin.

De eerste maanden heb ik, zowel het
werken op de Prins Willem Alexanderschool, als het werken binnen Fluvium als
zeer prettig ervaren. Bij beide was er een
warm welkom door collega’s en andere
betrokkenen en dat komt het werkplezier
ten goede.

Wat wij met u willen delen:
TalenT A keurmerk en Excellent
predicaat voor de Jan Harmenshof
Na een grondige audit is opnieuw gebleken dat het onderwijs Engels op de
Jan Harmenshof voldoet aan de hoogste landelijke eisen. Daarom ontving de
school een prolongatie van het TalenT
keurmerk A. OBS Jan Harmenshof is de
eerste school in Nederland die dit keurmerk heeft weten te prolongeren.
Tevens ontving de school op maandag
20 januari de prolongatie van het
Excellent predicaat voor de komende
drie jaar. Twee prestaties waar het team
erg trots op is!

Het Palet – Kesteren
In november werd Daltonschool Het Palet
in Kesteren bezocht door een visitatiecommissie van de Nederlandse Dalton
Vereniging. Het Palet kwam met vlag en
wimpel door de visitatie heen en mag zich
ook de komende vijf jaar weer Daltonschool noemen!
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De Bellefleur in Dodewaard
In deze Fluvium stroomt een berichtje vanuit het verre oosten van Fluvium,
Dodewaard. Het afgelopen half jaar is er veel gebeurd op onze school De
Bellefleur. Het nieuwe schooljaar werd afgetrapt met een aantal nieuwe
collega’s en een nieuwe directeur, maar daarnaast maakten we ook een
omslag in de organisatie van ons onderwijs. Niet langer meer de standaard
combinatiegroepen, maar we organiseren ons onderwijs in units. Zowel
voor de leerlingen als het team natuurlijk even wennen, maar inmiddels
vinden we met z’n allen steeds beter onze draai in dit systeem.
Om het onderwijs in units goed uit te
kunnen voeren en tevens het e.e.a. te
moderniseren, was een interne verbouwing ook een absolute must. Tijdens een
herfstvakantie van twee weken is keihard
gewerkt en hebben we een prachtige
school opgeleverd gekregen. Alle lokalen
komen nu uit op ons leerplein, er zijn
stilteruimtes en er is een leeseiland voor
de onderbouwunit. Ook kunnen de

kleuters hun lokaal en speelzaal tegelijkertijd gebruiken door de doorgang die
hier is gemaakt. Tot slot maakt de nieuwe
vloer in alle centrale ruimtes het geheel
af en oogt alles weer fris en van deze tijd.
Ben je nieuwsgierig? Kom dan gerust een
keertje bij ons kijken!

Deze mooie school en een team dat de
schouders onder het nieuwe onderwijsconcept zet, zijn prachtige uitgangs
punten voor ons onderwijs. Tegelijkertijd
zijn we ook een school die te maken heeft
met de geografische, sociaal economische
en levensbeschouwelijke ontwikkelingen
binnen de gemeente Neder-Betuwe die
ons voor uitdagingen stelt, zoals het
leerlingenaantal.

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

Kom gerust een keertje kijken op onze
school aan de Marijkelaan 1,
6669 AK Dodewaard, www.de-bellefleur.nl

Hierin zullen we de omgevingsaspecten
meenemen en inzetten op kwalitatief
goed onderwijs binnen de context van
het openbaar onderwijs, georganiseerd in
units met oog voor elk individueel kind.
In Dodewaard willen we laten zien en
horen dat het op De Bellefleur, net als bij
Fluvium, goed toeven is.
Wil je meer weten over onze school neem
dan ook een kijkje op onze nieuwe website: www.de-bellefeur.nl
Namens het team van De Bellefleur,
Frank Koelen ‘RDO’
Directeur

Net als op alle Fluviumscholen zullen wij
ook dit half jaar ons nieuwe meerjarenbeleid gaan vastleggen in het schoolplan.

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
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