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Fluvium en Spoenk maken zich op 
voor Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 wordt de Wet  
Passend Onderwijs ingevoerd

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig 
hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de 
buurt kunnen gaan. Want zo hebben zij de beste kansen op een vervolgopleiding en 
kunnen blijven meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kun
nen, net als nu, naar het speciaal onderwijs. Dat blijft, ook na 1 augustus 2014.

Wat verandert er?

Scholen krijgen een zorgplicht. Zo ook de scholen van Fluvium en Spoenk. Dat betekent 
dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Of op de school waar 
u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning of op een andere school in het 
regulier of speciaal (basis)onderwijs. Ouders worden hier nauw bij betrokken en scholen 
gaan beter samenwerken. Ook hoeven ouders geen ingewikkelde indicatieprocedure te 
doorlopen en zijn er straks geen rugzakjes1 meer. De extra ondersteuning die kinderen 
nodig hebben wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en 
betaald. In ons geval door BePO (Betuws Passend Onderwijs): www.swvbepo.nl

Wat betekent dit voor u en uw kind?

> Volgt uw kind speciaal onderwijs?
Kinderen die al op het speciaal (basis)onderwijs zitten, houden hun plek en indicatie tot 
uiterlijk 1 augustus 2016 (zolang het kind op dezelfde school blijft). Daarna volgt een 
nieuwe beoordeling over de best passende plek in overleg met de school.

>  Gaat uw kind met een rugzakje naar een gewone school?
Vanaf 1 augustus 2014 bestaan er geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die uw 
kind nodig heeft wordt, in overleg met u, rechtstreeks door de school georganiseerd. Ga 
met school in gesprek hoe de ondersteuning aan uw kind geregeld wordt.
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PERSpectief
n i e u w s b r i e f

1   Het rugzakje was de populaire benaming voor de regeling voor leerlinggebonden financiering, die door het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap was ingesteld.

 Lees verder op de volgende pagina >>



Elke ouder, elke verzorger en elke 
onderwijsprofessional willen allemaal 
hetzelfde: dat het kind elke dag onbe
zorgd en onbevangen naar school gaat, 
daar mooie ervaringen opdoet en vol 
met verhalen weer thuis komt. We willen 
allemaal dat elk kind met plezier naar 
school gaat én weer met plezier naar 
huis gaat. En we weten allemaal dat het 
kind tot volle wasdom komt als het zich 
veilig weet, gekend en gehoord. Dan 
groeit het in zelfvertrouwen en groeit 
het vertrouwen in elkaar.

Voor de ontwikkeling van kinderen is 
het heel belangrijk dat school en ouders 
de samenwerking zoeken. Beide partijen 
kennen immers een bijzondere verant
woordelijkheid naar de kinderen toe. 
Kinderen ervaren een grote veiligheid als 
ouders en school een goede verstand
houding hebben, elkaar informeren en 
de zorg delen. De goede verstandhou
ding tussen ouders en school wordt 
gekenmerkt door openheid, respect en 
constructief overleg. 

Het is echter ondenkbaar dat alle 
betrokkenen rondom het kind dezelfde 
inzichten en opvattingen toegedaan zijn. 
Met een brede kijk op dat verschil moet 
altijd het overleg gezocht worden, opdat 
allen zich betrokken voelen én blijven 
voelen bij de ontwikkeling van het kind. 
Het is allang niet meer dat de ouders 
het kind overdragen aan de school en 
daarmee een scheiding realiseren tussen 
twee werkelijkheden, namelijk thuis en 

school. Het mag niet meer zo zijn dat 
ouders en leerkrachten ongewis blijven 
van wat er in die andere werkelijkheid 
plaatsvindt. Met oog voor verschil wordt 
er in gezamenlijkheid gezocht naar de 
essentiële eenstemmigheid.

Meer dan ooit moet de samenwerking 
worden gezocht op basis van gelijkwaar
digheid met allen die de meest optimale 
ontwikkeling van het kind voorstaan. We 
kunnen niet, we willen niet meer zonder 
elkaar! We moeten elkaar – de ouder en 
de professional – nog meer ontmoeten, 
nog meer de kennis omtrent het kind en 
van het kind, met elkaar delen. In ge
zamenlijkheid, vanuit de gemeenschap

pelijke verantwoordelijkheid de beste 
leer en leefomgeving creëren voor elk 
kind. Ons kind.

Nog steeds zijn er ouders die schoorvoe
tend de school betreden. Nog steeds zijn 
er ouders die binnen een onderwijsor
ganisatie enorm hoge drempels ervaren. 
In mijn ogen ondenkbaar! Nog steeds 
zijn er onderwijsprofessionals die ouders 
niet als gelijkwaardig beschouwen – 
maar vooral lastig – en hen bevoogdend 
toespreken, hen vertellend hoe het 
vooral niet moet met hun kind. Ouders 
en school dienen elkaar als deskundi
gen op het gebied van hetzelfde kind 
uiterst serieus te nemen. In houding 
en taal hetzelfde voor ogen te hebben. 
Het wegnemen van barrières, waarvan 
we niet altijd weten dat die er zijn, het 
uitspreken van zaken die er toe doen of 
belemmerend werken. 
Het is de betrokkenheid van elkaar her
kennen, hetwelk zegenrijk is voor groei 
en bloei.

Dan blijkt dat het kind helemaal niet 
meekomt op school, dat het plezier af
neemt. Dat het niet meer zingt en thuis 
niets meer vertelt over school. Wij, als 
onderwijsprofessionals, onderschatten 
nog weleens de impact van het ongeluk 
dat het kind in de greep houdt. Een kind 
dat het moeilijk heeft op school, kent 
veelal ook moeilijkheden op allerlei an

Ouderbetrokkenheid en professionele betrokkenheid
Onderwijsgroep Spoenk heeft grote ambities
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Denkt u dat uw kind  
extra onder steuning  
nodig heeft?
 
> Nieuwe aanmelding:
U kiest de school die u voor uw kind 
geschikt vindt en u meldt uw kind mi
nimaal tien weken van tevoren schrif
telijk aan. In de schoolgids staat welke 
ondersteuning de school kan bieden. 
Binnen zes tot tien weken laat de school 
weten of uw kind wordt toegelaten of 
komt de school met een voorstel voor 

een beter passende plek voor uw kind 
op een andere school. Dat gebeurt altijd 
in nauw overleg met u.

> Uw kind zit al op school?
Kijk in de schoolgids welke onder 
steuning de school kan bieden en  
ga in gesprek met de directeur van  
de school van uw kind.

>  Uw kind heeft geen extra 
 ondersteuning nodig?

In dat geval verandert er waarschijnlijk 
weinig voor uw kind. In de loop der  
tijd kunnen er misschien kinderen die 

extra ondersteuning nodig hebben bij  
uw kind in de klas komen.  
Dit is afhankelijk van de afspraken  
die de scholen in uw regio met elkaar 
hebben gemaakt.

Ga in gesprek met de school van  
uw kind over wat uw kind nodig  
heeft en wat u samen met de school 
kunt doen. 

Meer informatie?
www.passendonderwijs.nl
www.5010.nl 



Mijn naam is Willy 
van Brakel. Ik ben 
leerkracht van 
groep 7 en 8 op 
OBS Het Palet te 
Opheusden. en  
tevens ICTcoör
dinator binnen 
Stichting Onder
wijsgroep Spoenk. 
Het ICTnetwerk wordt gevormd 
door de ICTcoördinatoren van de zes 
Spoenkscholen, iedere school heeft dus 
zijn eigen ICTcoördinator. Deze coördi
natoren worden door mij aangestuurd. 
We komen zes keer per schooljaar bij  
elkaar op de verschillende locaties. Hier
in worden alle ICTzaken voortkomend 
uit de beleidsplannen en externe (inhou
delijke) ontwikkelingen besproken. Ook 
wisselen we tips en handigheidjes uit.
Binnen Spoenk hebben op de scholen  
de afgelopen jaren de nodige ICTont
wikkelingen plaatsgevonden. 
Alle scholen hebben nu digitale borden. 
Ook alle kleutergroepen zijn inmiddels 
voorzien.
Op OBS Het Palet te Opheusden is een 
gebruiksvriendelijk touchbord voor de 

ICT en Spoenk

kleuters gekomen. Zij kunnen hier al 
goed mee overweg.

We zijn dit schooljaar overgestapt naar 
QLICT. Deze netwerkbeheerder on
dersteunt onder andere bij de aanschaf 
van software en bij het onderhoud van 
hardware. De scholen maken gebruik 
van diverse software, via de schoolser
ver, maar ook steeds meer webbased. 
Op dit gebied zijn we helemaal up to 
date. We zijn overgestapt van XP naar 
Windows 7 en ook de oude PC’s zijn 
vervangen.
 
Alle scholen van onderwijsgroep Spoenk 
werken met de tablets van Snappet. 
Vanaf schooljaar 20132014 werken de 
groepen 4, 5 en 6 met deze tablets en 
vanaf het schooljaar 20142015 zullen 
ook de groepen 7 en 8 hiermee gaan 
werken. Dat betekent dat er voor alle 
leerlingen in die groepen een tablet be
schikbaar is. De leerkracht geeft instruc
tie via het digitale schoolbord en maakt 
daarbij gebruik van het dashboard van 
Snappet. De verwerkingslessen voor 
de vakgebieden rekenen, taal, spelling, 
begrijpend lezen en studievaardigheden 

worden door de leerlingen gemaakt 
op hun eigen tablet. Daarnaast is er op 
individueel niveau nog extra automati
seren en woordenschat beschikbaar. 

De leerkracht houdt via het dashboard 
in de gaten hoe de leerlingen de op
drachten maken en kan directe feed
back aan de leerlingen geven. Ook zien 
de leerlingen direct na het maken van 
een opdracht of zij het goed gedaan 
hebben. Voor de leerkracht scheelt het 
nakijkwerk.
Sinds februari jl. zijn we gemigreerd naar 
office 365. Ook dit is weer even wennen. 
Het is leuk om te zien dat in het begin 
niet zo vaardige leerkrachten, nu toch al 
heel wat tevoorschijn kunnen “toveren”.
ParnasSys is het leerlingvolgsysteem 
dat we binnen Spoenk gebruiken. Het 
ouderportaal van ParnasSys is voor een 
gedeelte opengesteld. 

Als ik dit terug lees dan mogen we bin
nen Spoenk trots en tevreden zijn. Met 
elkaar hebben we heel wat werk verzet! 

Willy van Brakel
ICT coördinator

Jaarrekening 2013 in het kort
>> vervolg van pagina 2

dere vlakken. Vriendschappen die onder 
spanning komen te staan, de relatie  
met de juf of meester is niet meer van
zelfsprekend, de school wordt niet  
meer als veilig en vertrouwd ervaren  
en ouders zitten met hun handen in  
het haar. Hetgeen het kind zich ook 
weer aantrekt.
Dan is van groot belang, dat tussen 
school en ouders het gesprek plaats
vindt. De dialoog die zal leiden tot 
oplossingen. 
Om ouderbetrokkenheid en profes
sionele betrokkenheid voor de  
komende jaren te versterken heeft  
er op 25 juni 2014 een kickoff  
plaatsgevonden. U zult van tijd tot  
tijd van de ontwikkelingen van dit  
traject op de hoogte worden gebracht.

Ferdinand ter Haar
Lid centrale directie 

BALANS x e 1.000

ACTIVA 2013 % 2012 %

Materiële vaste activa 334 16,03 % 340 14,33 %

Financiële vaste activa 36 1,73 % 0 0,00 %

Vorderingen 173 8,31 % 249 10,49 %

Liquide middelen 1.540 73,93 % 1.784 75,18 %

2.083 100,00 % 2.373 100,00%

PASSIVA

Eigen vermogen 1.193 57,27 % 1.444 60,85 %

Voorzieningen 585 28,08 % 561 23,64 %

Kortlopende schulden 305 14,64 % 368 15,51 %

2.083 100,00 % 5.443 100,00 %

RESULTATENREKENING x e 1.000

Realisatie Begroting Realisatie

BATEN 2013 % 2013 % 2012 %

Rijksbijdragen OCW 2.791 96,01 % 2.662 96,62 % 2.846 92.64 %

Overige overheids
bijdragen en subsidies

60 2,06 % 60 2,18 % 156 5,08 %

Overige baten 56 1,93 % 33 1,20 % 70 2,28 %

2.907 100,00 % 2.755 100,00 % 3.072 100,00 %

LASTEN

Personeelslasten 2.567 80,77% 2.496 82,11% 2.623 81,97%

Afschrijvingen 83 2,61% 87 2,86% 76 2,38%

Overige materiële lasten 528 16,61% 457 15,03% 501 15,66%

3.178 100,00 % 3.040 100,00 % 3.200 100,00 %

Saldo baten en lasten -271 -9,32 % -285 -10,34 % -128 -4,17 %

Saldo financiële baten  
en lasten

20 0,69 % 34 1,23 % 33 1,07 %

RESULTAAT -251 -8,63 % -251 -9,11 % -95 -3,09 %



LEREN DOEN WE SAMEN !

Sinds 2014 ben 
ik benoemd tot 
bestuurder van 
de personele unie 
waartoe Stichting 
Onderwijsgroep 
Spoenk, Stich
ting Fluvium en 
SPGG (Stichting 
Peuterspeelzalen 
Gemeente Geldermalsen) behoren. 
Daarnaast vorm ik met Ferdinand ter 
Haar de centrale directie.

Ik wil me graag aan u voorstellen en 
zal u daarbij niet belasten met een uit
gebreide CV of levensverhaal. Er zal in 
de toekomst vast genoeg gelegenheid 
zijn om nader kennis te maken. Ik heb 
de afgelopen twee jaar natuurlijk al veel 
leerkrachten en directeuren ontmoet 
en na de zomervakantie staat op mijn 
programma om alle locaties van Onder
wijsgroep Spoenk te bezoeken. Toch zal 
ik zal een tipje van de sluier oplichten.

Al weer zo’n 35 jaar geleden ben ik 
mijn carrière begonnen als opleider op 
de PA ( later PABO) de Klokkenberg in 
Nijmegen. Na mijn studie geschiede
nis aan wat nu de Radbouduniversiteit 
heet, heb ik ook in diverse rollen en 
functies in het voortgezet onderwijs  
en het HBO gewerkt.
Rode draad was daarbij altijd een 
enorme fascinatie voor het leren en 
ontwikkelen van kinderen, studenten 
en professionals én de schoolorganisa
ties, waarbinnen dit leren plaatsvond.
Mijn commitment met vooral het  
basisonderwijs (ook al eerder als 
bestuurder) heeft vast ook te maken 
gehad met het feit dat mijn dochter 
vanwege haar dyslexie geen gemak
kelijke schoolloopbaan heeft gekend. 
Ook als bezorgde ouder ben ik dus een 
ervaringsdeskundige.

Twintig jaar lang (tot 2009) heb ik me 
op vele plekken in Nederland en daar
buiten als coach, trainer, senioradviseur 
en leidinggevende mogen bezighouden 
met de ontwikkeling van schoolorga
nisaties en het management daarvan. 
Eerst bij Interstudie (HAN – Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen) en later 
bij de AVS (Algemene Vereniging van 
Schoolleiders) . 

Dat betekende echter steeds, dat ik 
maar een tijdje als reisgenoot van de 
leidinggevende samen dezelfde weg 
aflegde.
 
In 2009 zocht ik naar een langere  
verbinding met een organisatie, waar  
ik een bijdrage kon leveren aan  
verdere ontwikkeling. Ik koos toen  
voor stichting Fluvium en sinds kort  
zijn daar nu twee nieuwe stichtingen 
bijgekomen.
Ik zal met dezelfde passie en ambitie 
mijzelf ook voor deze clubs inzetten.  
Ik verheug me erop velen van u,  
medewerkers en ouders daarbij te 
ontmoeten.
Reizen en ontmoeten van andere  
mensen en culturen zijn overigens 
belangrijke passies voor mij.
Ik ben geboren en opgegroeid in de 
mijnstreek van ZuidLimburg, waar 
mensen van heinde en ver een nieuwe 
toekomst voor zichzelf en hun gezin 
gezocht hadden. Dat heeft mij onge
twijfeld mede gevormd in mijn interesse 
voor wat mensen drijft en beweegt. 
Die onderzoekende houding kenmerkt 
mij ook in mijn leiderschap.

Ik wil een paar uitspraken met u  
delen, die voor mij een inspiratie  
zijn. Misschien dat u met mij daar 
over van gedachten wilt wisselen, 
als we elkaar zien:

“To measure a leader, put a tape 

around his heart, not his head.”

John C. Maxwell

“Wees niet beschroomd om hulp 

en informatie te vragen. Als we 

om hulp vragen geven we een 

ander mens de mogelijkheid om 

zijn oprechtheid en edelmoedig-

heid te tonen. Je zou het als een 

eer moeten zien, wanneer je om 

hulp of informatie kunt vragen.”

Hilarie Owen

Personele unie sinds 1 april 2014 formeel een feit

Inloopspreekuur

Woensdag 8 oktober 2014: 
13.00 – 15.30 uur

Bestuurskantoor 
Onderwijsgroep Spoenk, 
Schoolstraat 1 te Ochten

Woensdag 11 maart 2015: 
13.00 – 15.30 uur

OBS Het Palet, 
Patrijsstraat 2 te Opheusden

‘Op de thee  
bij de AD’

“Soms moeten we ons leven 

gewoon zo organiseren dat er 

genoeg plaats is voor de dingen 

die belangrijk zijn.”

A. Grant, J. Greene

Ik hoop u nog veel vragen te mogen 
stellen om ons gezamenlijk doel te 
bereiken: onze kinderen in optimale 
omstandigheden te laten leren en  
voor te bereiden op hun toekomst.
Mijn ambitie is om daarvoor met  
iedereen die bij Stichting Onderwijs
groep Spoenk betrokken is ons uiterste 
best te doen!
Ik verheug me op ongetwijfeld boei
ende ontmoetingen met u allen.

Daarvoor zullen in elk geval dit jaar 
twee inloopspreekuren georganiseerd 
worden. Wij noemen deze inloop
spreekuren “Op de thee bij de AD”. 

Wij hebben daarvoor de volgende 
woensdagmiddagen gereserveerd (zie 
kader hieronder).

Drs. Anita Burlet 



SlimFit. Een samenstelling, bestaande uit 
twee belangrijke woorden namelijk ‘slim’ 
en ‘fit’, waarbij de volgende vraag cen
traal staat: hoe kunnen we het onderwijs 
‘slimmer’ organiseren, zodat leerkrachten 
“fitter” worden?
Binnen stichting Fluvium is basisschool 
Op ‘t Hof in Tricht een zogenoemde 
‘SlimFitschool’. Deze school is één van 
de experimentscholen binnen het lande
lijke onderwijsexperiment van Innova
tieImpuls Onderwijs (IIO). Het onderwijs 
bij Op ’t Hof wordt gekenmerkt door het 
werken en organiseren binnen units. Unit 
1/2, unit 3/4/5 en unit 6/7/8. Iedere unit 
bestaat uit meerdere basisgroepen.
Op een SlimFitschool verdwijnen de 
reguliere jaargroepen immers en maken 
plaats voor ‘units’; meerdere groepen 
vormen gezamenlijk een unit. De leerlin
gen krijgen passend onderwijs aangebo
den, omdat er meer mensen met verschil
lende talenten worden ingezet. Dit zijn 
zowel mensen van binnen (leerkrachten, 
leraarondersteuners, onderwijsassistenten 
en specialisten) als van buiten (stagiaires, 
studenten, senioren, vrijwilligers van ver

enigingen en freelancers). Meer mensen 
werken aan een gezamenlijke ambitie, 
namelijk de kwaliteit van het onderwijs 
omhoog en een verminderde werkdruk. 
De werknemers binnen de unit hebben 
verschillende rollen en taken en zij zijn 
werkzaam binnen een gedifferentieerde 
werkomgeving. Iedereen wordt ingezet 
op zijn kwaliteiten. 
Iedere leerling binnen de unit heeft  
een leerkracht of mentor, die verantwoor
delijk is voor het leerproces en ontwikke
ling van de leerling en die de communica
tie verzorgt met ouders. 
Daarnaast wordt er heel bewust geko
zen voor de basisgroep als veilige basis. 
Hierdoor vinden de instructies voor de 
hoofdvakken op de ochtend plaats en 
werken de leerlingen ‘s middags groeps
doorbroken binnen hun unit. Iedere unit 
wordt aangestuurd door een unitleider.
De organisatiestructuur is onder te 
brengen in cel zes van de zogenaamde 
SlimFitBox. Zie onderstaand schema.

Iedere school die volgens het SlimFit 
organisatieprincipe wil gaan werken of 

werkt, bevindt zich in of begeeft zich 
naar een cel in deze SlimfitBox. 

In SlimFitscholen wordt daarnaast ICT 
ingezet om handen vrij te krijgen, zodat 
kinderen de benodigde instructies kun
nen krijgen. Dit kan door middel van  
de digitale inzet van methodes, het 
inzetten van instructiefilmpjes enzovoort. 
Basisschool Op ‘t Hof beschikt over  
25 iPads en in iedere unit werken leerlin
gen regelmatig met een iPad. 

Kortom, met minder leraren kan er  
meer onderwijs worden geboden. Dit 
is zeer interessant voor scholen, die te 
maken hebben met krimp en op zoek 
zijn naar nieuwe organisatiestructuren 
om optimaal in te spelen op de specifieke 
leerbehoeftes van leerlingen.

Is uw interesse gewekt en bent u  
benieuwd hoe het SlimFitconcept  
ten uitvoer wordt gebracht? Kom  
dan eens langs op basisschool  
Op ‘t Hof in Tricht, zodat u kunt  
ervaren hoe SlimFit in de dagelijkse  
praktijk vorm kan worden gegeven. 

Margreet van Iterson
Directeur Op ’t Hof 

SlimFit Nee, dit is niet de nieuwste afslankmethode 
anno 2014. Maar wat is het dan wel?

Geslaagde Studiedag Fluvium, Spoenk en SPGG
Op 10 juni 2014 vond de jaarlijkse stu
diedag van de Personele Unie plaats. 
De medewerkers van Fluvium, Spoenk  
en SPGG namen deel aan deze geza
menlijke studiedag waarbij de thema’s 
Begrijpend Lezen en Duurzame Inzet
baarheid centraal stonden.
 
Kees Vernooy, goeroe op het gebied van 
begrijpend lezen, luisterde de centrale 
opening in het dorpshuis in Meteren op 

met een interessante presentatie over 
het belang van begrijpend lezen in het 
onderwijs. Een belangrijke factor voor 
het slagen van leerlingen in het vervolg
onderwijs.

Na deze centrale opening werd de 
studiedag voortgezet op de Mr. Aafjes
school, waar men tal van workshops  
kon volgen over bovengenoemde 
thema’s. De workshops begrijpend  

lezen waren afgestemd op het niveau 
waaraan de groepsleerkrachten les  
geven. De workshops duurzame inzet
baarheid boden een grote variatie,  
zoals het gedachtengoed van Stephen 
Covey tot en met de fysieke kant van 
het beroep van leerkracht. 
De geslaagde dag werd afgesloten met 
een informeel samenzijn, opgeluisterd 
door muziek van leerlingen (deejees)  
van de Mr. Aafjesschool.

Alles moet geleerd worden, ook lezen – (Heere Heeresma 1932-2011)

Gluren bij
de buren
In onze rubriek “gluren bij de 
buren”stellen wij een school van 
één van onze collega-stichtingen 
aan u voor. 

Dit keer SlimFit-school  
Op ‘t Hof te Tricht van  
Stichting Fluvium.

Organisatie 
van het leren

Groeperings
vormen leerlingen

In de ochtend wordt er aan  
de hand van methoden  
lesgegeven, in de middag 
wordt er groepsover 
stijgend gewerkt.

In de ochtend staan instructies 
centraal (met behulp van 
methoden), in de middag  
wordt er groepsover 
stijgend gewerkt.

De leer en ontwikkelings
lijnen staan centraal.

Werken in clusters van
twee basisgroepen
(groep 3 en groep 4
naast elkaar)

1 4 7

Werken in horizontale
units (groep 3a, 3b, 3c) 2 5 8

Werken in verticale units
(gr. 14/ gr. 58)
(gr. 13/ gr. 46/ gr. 78)
(gr. 12/ gr. 35/ gr. 68)

3 6 9



Scholen Onderwijsgroep Spoenk

Dodewaard De Bellefleur
Echteld Prins Willem Alexanderschool

Kesteren Het Palet  
Ochten J.A. Houtkoperschool

Opheusden Het Palet
IJzendoorn Isandraschool

LEREN DOEN WE SAMEN !

Onderwijsgroep Spoenk

Schoolstraat 1

4051 AV Ochten

T (085) 27 34 675

E info@onderwijsgroepspoenk.nl

I www.onderwijsgroepspoenk.nl

De Vreedzame School is een compleet 
programma voor basisscholen voor  
sociale competentie en democratisch 
burgerschap. Het beschouwt de klas 
en de school als een leefgemeenschap, 
waarin kinderen zich gehoord en  
gezien voelen, een stem krijgen en 
waarin kinderen leren om samen  
beslissingen te nemen en conflicten  
op te lossen. Kinderen voelen zich ver
antwoordelijk voor elkaar en voor  
de gemeenschap.  
 
Ze staan open voor de verschillen tussen 
mensen. Leerlingen uit groep 7 en 8 
worden opgeleid tot mediatoren.  
Deze opgeleide mediatoren bemid 
delen als er een conflict ontstaat  
tussen leerlingen.
De Vreedzame school heeft als doel  
om een pedagogisch klimaat in de 
school te scheppen, waarbij leerlingen 
zich opstellen als actieve, democratische 
burgers.
In de klas wordt aandacht besteed 
aan de volgende thema’s: onze klas, 
conflicten zelf oplossen, communicatie, 
gevoelens, mediatie, anders en toch 
samen. De conflicten worden construc
tief opgelost en de leerlingen worden 
verantwoordelijk gemaakt voor de  
sfeer (het klimaat) in de klas en op 
school. De leerkracht en de leerlingen 
zijn gezamenlijk verantwoordelijk  
voor een democratische gemeenschap  
in de school.
 
Er is aandacht voor activiteiten zoals 
ouderbetrokkenheid en levensbeschou
wing. De lessen zijn bedoeld als hulp
middel om de inhoud van een thema 

aan te bieden. De methode legt de 
nadruk op de toepassing  op elk  
moment en in elke situatie in onze 
school, niet alleen tijdens de wekelijks 
les. Op deze manier past de methode 
goed in de lessen, binnen het functione
ren van onze school als democratische 
gemeenschap.
 
De Isandraschool heeft daarnaast met 
ingang van het schooljaar 20132014 
een start gemaakt met de invoering  
van VVTO (Vroeg Vreemde Talen 
Onderwijs). Er wordt Engels gegeven 
vanaf groep 1.  
We gebruiken hiervoor de methode 
“Groove me”.

De volgende uitgangspunten hebben 
een rol gespeeld bij de invoering van 
Engels, VVTO:
•  om ons heen zien we een toene 

mende internationalisering van  
de maatschappij;

•  de communicatieve mogelijkheden 
van de kinderen worden sterk ver
groot;

•  kinderen leren op jonge leeftijd  
makkelijker een tweede taal;

•  de aansluiting op het voortgezet 
onderwijs zal hierdoor verbeterd  
worden.

In de herfstvakantie 2013 zijn alle 
leerkrachten naar Canterbury geweest 
om daar de cursus ‘Methodology and 
Language Course for Primary Teachers’ 
te volgen.

OBS Isandra heeft een betrokken en 
deskundig team. We streven ernaar  

OBS Isandra: Vreedzaam en VVTO school

Eén van de IKKO (Integraal Kindgericht én Kwaliteitonderwijs) scholen, OBS 
Isandra te IJzendoorn heeft een goedgekeurde methode om pesten tegen te 
gaan! Onlangs keurde de Commissie het anti-pestprogramma ‘de Vreedzame 
school’ goed als veelbelovende methode.

een prettige leef en leergemeenschap 
te zijn, waar leerlingen en leerkrachten 
met plezier naar school gaan en ouders 
zich welkom voelen.

Wilt u meer weten over de Isandra
school, dan bent u van harte  
welkom om onze school te bezoeken  
of een afspraak te maken met de  
directie (tel. 0344641235 of via  
de email directie@isandraschool.nl)

Voor meer informatie kunt  
u ook onze website bezoeken:  
www.isandraschool.nl.

Team OBS Isandra

School in beeld
We stellen u graag voor aan  
één van onze scholen. 
Deze keer OBS Isandra.

Kom gerust een keertje kijken op  

onze school aan de J.R. Zeemanstraat 10, 

4053 JN IJzendoorn. 

(www.isandraschool.nl)


