
Colofon
PERSpectief is de nieuwsbrief van onderwijs
groep Spoenk, scholen voor het openbaar 
basisonderwijs in de Gemeente NederBetuwe.

Verschijning
PERSpectief verschijnt tenminste tweemaal 
per jaar.

Vormgeving en druk
PERSpectief wordt vormgegeven en geprodu
ceerd door Spijker & Co, Buren.

Verspreiding
PERSpectief heeft een oplage van 600 exem
plaren en is bedoeld voor iedereen die betrok
ken is bij onderwijsgroep Spoenk:  medewerkers, 
leerlingen, ouders en gemeenten.

Reacties
Reacties PERSpectief kunnen gemaild worden 
naar info@onderwijsgroepspoenk.nl

va n  O n d e r w i j s g r o e p  S p o e n k

Raad van Toezicht

Kees Warmerdam (voorzitter) 
Marius Berendse
Peter van Liere
Cynthia Maas
Martin van der Mark
Arjan Verwoert

LEREN DOEN WE SAMEN !

In dit nummer o.a.

•  Voorstellen nieuw lid  
Centrale Directie

•   Wijziging managementstructuur 
Onderwijsgroep Spoenk

•   Duurzame inzetbaarheid

•  Nieuwe bedrijfsarts

•  Afscheid algemeen directeur a.i. 
Herman van Meerem

•    Durf te dromen in  
het nieuwe jaar

•    IKKO samengevat:  
Integraal Kindgericht én  
Kwaliteit Onderwijs

Voorstellen nieuw lid Centrale Directie
Mijn naam is Ferdinand ter Haar. Per 
1 januari 2014 ben ik benoemd als 
lid van de Centrale Directie Fluvium, 
Spoenk en SPGG. In de eerste twee 
maanden van 2014 word ik ingewerkt 
door mijn voor ganger bij Spoenk. 
Mijn benoeming als lid van de Cen
trale Directie betreft drie dagen per 
week. Daarnaast ben ik in Doetinchem 
algemeen directeur van de onderwijs
organisatie SAM – speciaal basisonder
wijs. Tevens doe ik bestuurswerk voor 
het SBOwerkverband in Houten. Zo 
op het eerste oog veel en divers werk, 
maar met een geweldige overlap.

Toen ik startte als leraar heb ik altijd onderscheidend willen zijn, opvallend en prikke
lend. Dit heb ik over willen dragen aan mijn collega’s. Mijn drive om mijn huidige werk 
te doen is ervoor te zorgen dat kinderen opgroeien als gelukkige mensen, klaar voor de 
vele stappen die zij gaan zetten. En dat doen wij samen!

Ik wil algeheel nieuwsgierig zijn. Niets beschouw ik als vanzelfsprekend. En er moet  
veel meer gevraagd worden. Waarom doen wij eigenlijk dat wat wij doen? Ik vind  
dat de hedendaagse onderwijsprofessional nog nieuwsgieriger moet zijn. Daarin  
kunnen wij een voorbeeld nemen aan onze kleuters!

Ik heb ontzettend veel zin om in de Betuwe te gaan werken. Deze nieuwe wereld  
zal ik met vertrouwen en grote nieuwsgierigheid tegemoet treden. Ik hoop op een 
goede samenwerking met allen die op enige manier verbonden zijn met het open 
baar onderwijs.

Wijziging managementstructuur 
Onderwijsgroep Spoenk
In aanvulling op de woorden van de voorzitter van de Raad van Toezicht kunnen wij 
ook melden, dat Onderwijsgroep Spoenk de wijziging van de managementstructuur, die 
jaren geleden is ingezet, met ingang van januari 2014 definitief heeft afgerond. 

Na drie jaar van tijdelijke invulling van de algemene directie is er door de nieuwe struc
tuur van de personele unie met Fluvium en SPGG nu een centrale directie gevormd, 
waarvan de algemene directie van Spoenk deel uitmaakt. In deze nieuwsbrief vindt 
u zowel de afscheidswoorden van de huidige algemeen directeur a.i., als de kennis
makingswoorden van het nieuwe lid centrale directie. 

Tegelijkertijd is per 1 januari 2014 drs. A. Burlet benoemd als bestuurder en voorzit
ter centrale directie van de personele unie. Voor de toekomst is hiermee de ‘top’ van 
onze organisatie en passend binnen de beperkte omvang van Spoenk, op een goede en 
 kwalitatief hoogstaande wijze gewaarborgd.
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Financiën

De begroting voor 2014 van Spoenk 
is weer klaar voor publicatie. 

De stichting begroot een negatief 
resultaat voor 2014. 

Hieronder wordt de begroting kort 
weergegeven:

In e x 1.000

BATEN

Rijksbijdragen 2.723

Overige overheids bijdragen  
en subsidies

4

Overige baten 39

Totaal 2.766

LASTEN

Personeelslasten 2.422

Afschrijvingen 77

Huisvestingslasten 227

Overige lasten 234

Totaal 2.960

Resultaat uit gewone  
bedrijfsvoering

-194

Financiële baten en lasten 29

EXPLOITATIERESULTAAT -165

Graag stel ik mij voor als de nieuwe 
bedrijfsarts. Mijn naam is Jan Heinen,  
50 jaar, vader van drie kinderen; samen 
met Jolande en haar twee kinderen  
vormen we een samengesteld gezin. 

Sinds 1994 ben ik als bedrijfsarts werk
zaam. In deze jaren heb ik in diverse 
sectoren gewerkt. Sinds 2012 ben ik  
als zelfstandig bedrijfsarts vooral werk
zaam in het onderwijs, zowel in het 
primair als in het voortgezet onderwijs.
Wat ik leuk vind aan mijn werk is het 
ondersteunen van organisaties bij het 
weer inzetbaar worden en houden van 
hun medewerkers. De aandacht richt 
zich voor een groot deel op de groep 
medewerkers die vanwege gezondheids
problemen moet verzuimen. Mensen  
die zijn uitgevallen voor hun werk heb
ben uiteraard recht op die aandacht en 
goede begeleiding bij het terugkeren 
naar hun werk. 

Daarnaast is het zeker zo belangrijk 
aandacht te hebben voor de veel grotere 
groep medewerkers die gewoon aan het 
werk is; hoe zorg je er als organisatie 

Na hard werken aan zaken als ge
sprekkencyclus, ziekteverzuimbeleid, 
competentie lijsten, professionalisering 
en mobiliteit gaan Fluvium, Spoenk en 
SPGG de komende jaren ook op een 
structurele manier werken aan het  
thema duurzame inzetbaarheid van  
personeel. Er speelt immers nog zo  
veel meer, zoals: met plezier je werk 
doen, balans tussen werk en privé  
vinden, loopbaanfases en je passie  
voor je werk. 

Daarvoor hebben wij de afgelopen 
maanden interne buddies, coaches en 
trainers opgeleid, die ieder op hun  
eigen wijze een bijdrage gaan leveren.

Nieuwe bedrijfsarts
voor dat iedereen met enthousiasme en 
plezier aan het werk blijft. De eisen die 
worden gesteld nemen immers steeds 
verder toe. Dit is wel een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid; ook als medewer
ker zul je moeten blijven ontwikkelen 
om het werk goed te kunnen doen, er 
plezier in te houden en er gezond bij te 
blijven. Ik hoop ook daar mijn bijdrage 
aan te kunnen leveren. 

Ik heb er veel zin in om voor Stichting 
Fluvium, Onderwijsgroep Spoenk en de 
Stichting Peuterspeelzalen Gemeente  
Geldermalsen (SPGG) aan de slag te gaan.

Wat zijn de achterliggende doelstellingen?
1  Dat medewerkers goed en gemotiveerd  hun werk kunnen (blijven) doen, nu  

en in de toekomst.
2  Dat medewerkers fluitend naar hun werk (blijven) gaan.
3  Zorgen dat er minder ziekteverzuim is.
4  Medewerkers faciliteren om een kwalitatief goede bijdrage te kunnen (blijven)  

leveren aan het onderwijs van onze kinderen.

Daarom willen wij meer structureel investeren in gezonde, competente, gemotiveerde 
werknemers en meer dan tot nu toe onze personeelsinstrumenten proactief daarop 
(in) richten.
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DUURZAME INZETBAARHEID…
De ontwikkeling van en naar persoonlijke effectiviteit!

“tussen vuur ontsteken en lege emmer vullen”



Vanaf augustus 2011 mocht ik ‘het roer 
overnemen’ bij onderwijsgroep Spoenk. 
Mijn voornemen was om voor Spoenk 
onze gemeenschappelijke droom van 
kwalitatief goed openbaar onderwijs  
te verwezenlijken. Nu terugkijkend kan  
ik constateren, dat het is gelukt om  
geen zwakke scholen meer te hebben. 

Alle scholen hebben een (ruim) vol 
doende van de inspectie. Wij hebben 
onderling een sterkere samenwerkings
relatie opgebouwd. De vitaliteit en het 
enthousiasme bij het personeel, ouders  
en leerlingen in de scholen is hartverwar
mend te noemen. Wat een inzet, ik heb 
er bewondering voor! 

Afscheid algemeen directeur a.i. Herman van Meerem
Het IKKOproject, twee Vreedzame  
scholen, een Daltonschool, twee scholen 
met een Internationaliseringsproject en 
een aantal scholen waar Vroeg Vreemde 
Talenonderwijs is ingevoerd! Er is een  
enorme toename van het gebruik van 
moderne media bij het onderwijs van  
alledag, zoals digiborden en het werken 
met tablets.

Ziedaar, Spoenk leeft en bruist van energie! 
En al hebben wij geen excellente scholen 
die daarvoor uitverkoren zijn, voor mij zijn 
zij excellent bezig! Ik heb met bijzonder 
veel plezier leiding gegeven aan de orga
nisatie en als interimdirecteur zo lang al 
‘in huis’, dat Spoenk mij na aan het hart 
ligt! Ga zo door Spoenk, ik ben trots op 
jullie en draag mijn werk graag over aan 
Ferdinand ter Haar! Het ga jullie goed!

In 2014 is er weer een stap gezet in de 
verdere ontwikkeling van onze personele 
unie. Fluvium, Spoenk en Stichting Peu
terspeelzalen Gemeente Geldermalsen 
(SPGG) werken per 1 januari 2014 niet 
meer met een bestuursmodel maar met 
een Raad van Toezicht (RvT) model.

De medewerkers, ouders en kinderen zul
len van deze wijzigingen weinig tot niets 
merken. De Stichtingen blijven bestaan, 
maar delen de capaciteit van het stafbu
reau, de algemene directie en de RvT.

Hiermee kunnen wij het bestuur en het 
toezicht van de stichtingen op één lijn 
krijgen en daarmee de kwaliteit verhogen 
en de kosten verlagen. Wij hebben voor 
deze wijzigingen alle medewerking ver
kregen van de gemeenten Geldermalsen, 
Neerijnen en NederBetuwe. 

Bij de start van Fluvium in 2006 hebben 
wij ook hardop zitten dromen. Dromen 
over kwalitatief goed openbaar onder
wijs in Rivierenland. In de loop der jaren 
hebben wij deze droom steeds verder 
kunnen realiseren. Ten eerste om ervoor 
te zorgen dat er geen zwakke scholen 
meer zouden zijn.

Dit is gelukt en wij zijn zelfs een stap 
verder gekomen. In januari heeft’ De 
Bloeiende Betuwe’ als één van de 28 
basisscholen in Nederland het predicaat 
“excellente school” mogen ontvangen. 
Een erkenning van het feit dat het on
derwijs binnen onze scholen kwalitatief 
hoogstaand is.

Dromen doen wij ook over hoogwaardi
ge schoolgebouwen. Gebouwen waarin 
onze kinderen in een goed klimaat kun
nen leren en zich kunnen ontwikkelen. 
Een aantal scholen is inmiddels grondig 
gerenoveerd en een aantal andere nieuw 
gebouwd. 
In het kader van de doordecentralisering 
van het onderhoud van schoolgebouwen 
in 2015 doen onze scholen in Gelder
malsen en Neerijnen mee aan een pilot 
van de provincie Gelderland. Hierbij 
krijgen wij zelf de regie over het volledig 
onderhoud om te komen tot duurzame 
schoolgebouwen. Dat wij als Stichting 
zijn gekozen voor deze pilot is een be
vestiging van de goede reputatie die wij 
inmiddels hebben verworven.

De droom tot meer samenwerking heeft 
gestalte gekregen in de personele unie 

met Spoenk en de peuterspeelzalen van 
SPGG. Wij dromen van nog verdere  
samenwerking met andere Stichtingen 
voor Openbaar Onderwijs in Rivieren
land, omdat dit de positie van het onder
wijs kan versterken, zeker in deze regio 
met krimpende leerlingaantallen. Deze 
krimp zal ook grote effecten hebben op 
o.a. de kosten van huisvesting. Wij zullen 
inventief moeten zijn om deze problema
tiek de baas te blijven.

Ik droom dat 2014 een jaar wordt zonder 
al te veel financiële kopzorgen en dat 
wij ons kunnen concentreren op goed 
onderwijs voor al onze leerlingen. Zij zijn 
het die de dromen in de toekomst zullen 
waarmaken en wij moeten ervoor zorgen 
dat zij daartoe in staat zijn.

Kees Warmerdam
Voorzitter Raad van Toezicht
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SPGG
STICHTING PEUTERSPEELZALEN
GEMEENTE GELDERMALSEN

Durf te dromen in het nieuwe jaar
“De dromen van vandaag zijn het materiaal van de wereld van morgen”

-  Peter Gabriël



De IKKO- scholen:
OBS Houtkoperschool te Ochten, 
OBS Isandra te IJzendoorn en de 
PWA-school te Echteld.

De IKKO-scholen maken onderdeel 
uit van Onderwijsgroep SPOENK  
in de gemeente Neder-Betuwe

IKKO samengevat: Integraal  
Kindgericht én Kwaliteitsonderwijs
Concept van nu en de toekomst

Wij kiezen in een tijd van bezuinigingen, 
dalende leerlingen en werkdruk voor het 
volgende concept: 

Integraal:
–  Directe verbinding met opvang voor 

jonge kinderen (peuterspeelzaal en/of  
kinderopvang).

–  Een bibliotheek voor jeugd binnen de 
schoolmuren.

–  Samenwerkend met centrum voor 
jeugd en gezin.

–  Hart van de dorpskern voor opvoeding 
en onderwijs.

Kindgericht
–  Voor alle kinderen een plek voor sport, 

muziek en buitenspel (in samenwerking  
met verenigingen).

–  Verbinding thuisschoolbuurt.
–  Veilige en vertrouwde omgeving.

Kwaliteit 
–  Leerinstituten met goede prestaties.
–  Professionals die blijvend getraind zijn 

en worden voor de eisen van IKKO  
onderwijs.

–  Een ruim aanbod van cultuur (toneel) 
en erfgoed.

Onderwijs
–  Uitgerust met de nieuwste methoden 

(werken met tablets, meerbegaafden
  leerlijnen, e.a.).

Scholen Onderwijsgroep Spoenk

Dodewaard De Bellefleur
Echteld Prins Willem Alexanderschool

Kesteren Het Palet  
Ochten J.A. Houtkoperschool

Opheusden Het Palet
IJzendoorn De Isandraschool

–  Locaties die door hun inrichting struc
tuur bieden en voldoen aan de eisen 
van nu.

–  Werken met digitale middelen (social 
media e.a.). 

–  Door intensieve samenwerking van 
IKKOscholen een grotere continuïteit 
voor personeel, zorg en leiding.

–  VVTO (Vroeg Vreemde Talen Onder
wijs) scholen: Engels vanaf groep 1.

De uitdaging is de mogelijkheid om te 
blijven ontwikkelen. 

De drie openbare scholen in Ochten 
(Houtkoperschool), IJzendoorn (Isandra) 
en Echteld (Prins Willem Alexander) zijn 
goed presterende onderwijsinstellingen 
en maken deel uit van de onderwijsgroep 
SPOENK.

Het zijn kleine scholen die een belangrijke 
functie vervullen in de dorpskernen.
Met behulp van het IKKOconcept wer
ken deze drie scholen steeds meer samen, 
maar iedere school wel met een eigen 
gezicht. 
Het IKKOproject is gestart in mei 2012 
op initiatief van de algemeen directeur en 
de drie locatieleiders. 

Uitgangspunten van de IKKO scholen 
(ouders en teams) zijn:
•  Openbaar onderwijs (ouders moeten 

iets te kiezen hebben).
•  Scholen zijn actieve instellingen en ma

ken de verbinding met elke dorpskern.
•  We bieden kinderen méér en laten dat 

zien als Integraal Kind Centrum.
•  Traditioneel organiseren is een blokkade 

voor nieuwe kansen.
•  We moeten gelijke tred houden met 

maatschappelijke ontwikkelingen en 
halen die ontwikkelingen in de school.

•  De scholen moeten actief naar buiten 
“kijken”.

•  We hebben lef om ons onderwijshart in 
handelen voor kinderen te laten zien. 
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Onderwijsgroep Spoenk

Schoolstraat 1

4051 AV Ochten

T (085) 27 34 675

E info@onderwijsgroepspoenk.nl

I www.onderwijsgroepspoenk.nl


