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groep Spoenk, scholen voor het openbaar 
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Vormgeving en druk
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Passend Onderwijs in de windstreken 
van het Samenwerkingsverband
Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet op Passend Onderwijs ingevoerd. Deze wet moet  
ervoor gaan zorgen dat leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte een zo  
passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen. Bij voorkeur is deze plek thuisnabij,  
daar van groot belang is voor de ontwikkeling van het kind dat het opgroeit in zijn  
natuurlijke omgeving.

Onderwijsgroep Spoenk en Stichting Fluvium willen samen met de partners binnen  
het samenwerkingsverband BePO (Betuws Primair Passend Onderwijs) en de wet
houders van onderwijs van de desbetreffende gemeenten een plan ontwikkelen om 
het verwijzen van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte te beperken, het 
leerlingenvervoer terug te brengen naar het verantwoorde minimum en de beginselen 
van Passend Onderwijs werkelijk vorm te geven in de basisschool.

Het plan heet: Passend Onderwijs in de windstreken van het Samenwerkingsverband

Thuisnabij onderwijs
Met voorzieningen voor speciaal (basis)onderwijs in Tiel en Culemborg is het lastig om 
thuisnabij onderwijs te bieden voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte in 
de ‘uithoeken’ van het samenwerkingsverband. 
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Bram van den Bos

Even voorstellen:
Drie nieuwe leden Raad van Toezicht

> Bram van den Bos – Graag maak ik van de gelegen
heid gebruik mij aan u (jullie) voor te stellen. Bram van 
den Bos, woonachtig in Tiel, geboren te Haarlem, 68 jaar 
oud, 43 jaar gelukkig getrouwd, één dochter, twee klein
kinderen, studie sociale geografie, leraar aardrijkskunde, 
conrector, rector, voorzitter van de centrale directie, nu 
genietend van mijn pensioen. 

Mijn bewogenheid zitting te nemen in de Raad van 
Toezicht is gebaseerd op mijn grote interesse voor het on
derwijs, op het respect voor de vakvrouw/man, waarvan 
ik hoop dat zij/hij nog steeds met plezier voor haar/zijn 
klas staat, ondanks de veranderingen die op het onder
wijs afkomen. Goed onderwijs geven in een plezierige 
omgeving is de beste naamsbekendheid voor een school! Daarnaast heb ik mijn hart 
verpand aan de Betuwe, een prachtig gebied met z’n vele kleine kernen. Ik besef dat de 
levensvatbaarheid hiervan sterk afhankelijk is van de aanwezigheid van onderwijs. De 
scholen zijn immers niet alleen belangrijk als kenniscentrum in de nabijheid, maar zeker 
ook als plaats waar kinderen hun leeftijdsgenootjes, hun vriendjes en vriendinnetjes 
leren kennen! Daarom is in toenemende mate van belang dat er een goed samenspel 
tussen ouders en team bestaat. 

 Lees verder op pagina 3 >>
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Financiën

De begroting voor 2015 van Spoenk 
is weer klaar voor publicatie. De stich
ting begroot een negatief resultaat 
voor 2015.  

Hieronder wordt de begroting kort 
weergegeven:

In e x 1.000

BATEN

Rijksbijdragen 2.636

Overige baten 36

Totaal 2.672

LASTEN

Personeelslasten 2.354

Afschrijvingen 97

Huisvestingslasten 181

Overige lasten 245

Totaal 2.877

Resultaat uit gewone  
bedrijfsvoering

-205

Financiële baten en lasten 18

EXPLOITATIERESULTAAT -187
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Heeft u vragen, opmerkingen  
of andere zaken?

U kunt terecht op het inloop
spreekuur ‘Op de thee bij de AD’

Inloopspreekuur 
 
Woensdag 17 juni 2015: 
13.00 – 15.30 uur

Locatie:  
De Bellefleur, 
Marijkelaan 1  
in Dodewaard

‘Op de thee 
bij de AD’ De kleine onderwijsvoorzieningen, de lokale toelevering van nieuwe leerlingen zijn sterk 

aan verandering onderhevig. Onze stichtingen worden uitgedaagd met de afnemende 
beschikbaar gestelde gelden door de Rijksoverheid, desondanks kwaliteit te blijven 
bieden. En voor peuterspeelzalen geldt in grote lijnen hetzelfde, heb ik vernomen als 
‘oppasopa’. 

Ik zie mijn bijdrage in de Raad van Toezicht dan ook als een interessante uitdaging  
om toezicht te houden en impuls te geven aan de scholen en peuterspeelzalen in de 
Betuwe in de komende ‘woelige’ jaren!

> Manita Buitenweg – Mijn naam is Manita Buitenweg, 
één van de drie nieuwe leden van de Raad van Toezicht. 
Graag stel ik mijzelf even voor. Samen met mijn man en 
twee zonen (11 jaar en 14 jaar) woon ik in Opijnen. Door 
mijn kinderen heb ik als ouder twee basisscholen van Flu
vium goed leren kennen.

Wat ik als ouder, maar ook als professional, heel belangrijk 
vind, is dat elk kind kwalitatief goed passend onderwijs 
krijgt aangeboden. Als lid van de Raad van Toezicht wil 
ik graag een bijdrage leveren aan de versterking van het 
openbaar onderwijs in de regio waarin ik woonachtig ben. 
Mijn inbreng zal voornamelijk van onderwijskundige aard 
zijn. Binnen het onderwijs heb ik verschillende functies 
vervuld, van docent wiskunde tot rector. Mijn laatste functie binnen het onderwijs was 
die van adjunct directeur van een grote landelijke particuliere school voor voortgezet 
onderwijs. Nu richt ik mij beroepsmatig meer op het snijvlak van onderwijs en zorg.

Momenteel ben ik werkzaam als directeur van een onderwijsbegeleidingsinstituut in 
regio Zuid. Als onderwijskundige, orthopedagoog en psycholoog ben ik dagelijks actief 
betrokken bij leerlingen, ouders en onderwijsorganisaties. Ik houd mij voornamelijk 
bezig met leer en gedragsproblemen binnen het onderwijs.
Steeds ben ik op zoek naar een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs 
dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van de mogelijkheden van een kind en rekening 
houdt met eventuele beperkingen.

> Sandy Boeije – Sinds januari 2015 ben ik lid van de 
Raad van Toezicht van de personele unie van Stichting 
Fluvium, Onderwijsgroep Spoenk en SPGG. In het dage
lijks leven ben ik werkzaam bij Rabobank De Liemers als 
directeur Bedrijfsmanagement, waar ik verantwoordelijk 
ben voor de interne zaken in de bank en het waarborgen 
van de continuïteit van de organisatie. Mijn doel is het 
realiseren van een optimale klantbediening door efficiën
ter en effectiever te werken in de organisatie. Dit streven 
neem ik mee in mijn rol bij de Raad van Toezicht. 

Ik ben in 1997 bij Rabobank Nederland begonnen en  
heb daar vervolgens diverse Finance & Control functies 
bij Rabobank International vervuld. Drie jaar geleden ben 
ik overgestapt  als business controller bedrijfsmanagement bij Rabobank De Liemers en 
sinds 2014 lid van het directieteam. De lokale verbondenheid trekt mij enorm aan. De 
verbinding aangaan en participeren in de lokale samenleving passen bij mij, hetgeen 
ook de reden is geweest om te kandideren voor de Raad van Toezicht.  

Met mijn man Maurice en twee kinderen woon ik in Ophemert. Aangezien onze  
kinderen in Ophemert op school zitten, ben ik via deze weg als ouder ook verbonden 
met de stichting.

Sandy Boeije

Manita Buitenweg
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Het verwijzen van leerlingen naar de 
voorzieningen hierboven genoemd, be
tekent veelal lange ritten in de bus. Veel 
vrije tijd gaat verloren, hetgeen nadelig 
kan zijn voor het opbouwen van sociale 
contacten van de desbetreffende leerling. 
Daarnaast is het leerlingenvervoer een 
grote kostenpost voor de gemeenten.

Niet de leerling, maar de specifieke 
ondersteuning verplaatsen
Met dit project staan wij ervoor dat  
niet de leerling met de specifieke zorg 
behoefte verplaatst wordt, maar de  
ondersteuning zelf. Daartoe willen wij 
met het speciaal basisonderwijs (sbo)  

een duurzame samenwerking aangaan 
om op strategische plekken binnen 
het samenwerkingsverband ‘satelliet’ 
voorzieningen in te richten, teneinde 
leerlingen niet te verwijzen maar in hun 
natuurlijke omgeving te ondersteunen. 

Om dit te kunnen bekostigen, is een 
pilotbekostiging aangevraagd bij  
BePO. Daarnaast wordt er een bijdrage 
verwacht vanuit de gemeenten. BePO 
kan verdere invulling geven aan het  
arrangement om te verwijzen naar  
een andere basisschool, waardoor het 
verwijzen naar het sbo wellicht niet  
meer nodig zal zijn. 

Werkelijk Passend Onderwijs bieden
Middels dit plan moge duidelijk zijn  
dat wij de ambitie hebben omarmd  
de kinderen werkelijk Passend Onderwijs 
te bieden. Vooral door de vakmanschap 
van hen die uitvoering geven aan werke
lijk Passend Onderwijs. 
Het hedendaagse onderwijs heeft  
hedendaagse onderwijzers nodig. En 
dat zijn professionals die begrijpen dat 
onderwijzen meer is dan onderwijzen. 
Dat is vooral de ontwikkelingsbehoefte 
herkennen van elk kind en daar naar 
handelen.

Ferdinand ter Haar
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in de toekomstige maatschappij optimaal 
te functioneren. 
Bij het werken met thema’s en kinderen 
hun eigen onderzoeksvragen te laten 
formuleren, het onderzoek uit te voeren 
en te presenteren, oefenen zij vaardighe
den als: samenwerken, creativiteit, com
municeren, kritisch denken, problemen 
oplossen en worden hun ictbekwaam
heden op een hoger peil gebracht. 

We hebben met onze school deelgeno
men aan het project ‘SingaporeNext’ in 
samenwerking met twee andere scholen 
in Nederland. We merken dat kinderen 
met veel plezier  en meer motivatie leren, 
zowel op school als thuis en dat leerkrach
ten meer plezier hebben in het lesgeven. 
We komen tegemoet aan de  van nature 
aanwezige ‘onderzoekende houding’ en 
‘nieuwsgierigheid naar de wereld’  bij 
kinderen. Leerkrachten hebben zich de 
vaardigheden aangeleerd om kinderen 
vooral te coachen en te begeleiden. Zie:  

www.leraar24.nl/video/3320 

Onderzoek heeft aangetoond 
dat middels onze aanpak, na
melijk  kinderen kennis laten 
construeren, de kennis van de 
kerndoelen ongeveer gelijk 
blijft. Daarnaast verwerven 
zij veel kennis die niet in de 
kerndoelen staat. Met betrek
king tot  studievaardigheden 

21st Century Skills
Een aantal scholen van de Personele Unie oriënteert zich op het concept van 
21st Century Skills. Vandaar aandacht voor een “good practice” uit de buurt.

BOVEN LEEUWEN – Afgelopen drieën
half jaar heeft De Mariaschool in Boven 
Leeuwen in het Land van Maas en Waal 
veel aandacht besteed aan de implemen
tatie van de 21st Century Skills in haar 
onderwijs. Er is een uitgewerkte leerlijn 
m.b.t. ‘Samenwerken’ voor groep 1 t/m 8. 
Andere vaardigheden zijn in ontwikkeling.
Het begrip 21st Century Skills is mo
menteel  hot in het onderwijs en vaak 
gespreksonderwerp tijdens conferenties 
en allerlei bijeenkomsten met vertegen
woordigers uit het onderwijs. Voor ons 
zijn het slechts een aantal vaardigheden 
die we kinderen in de praktijk van al
ledag al jarenlang aanleren.
Daartoe hebben we ons onderwijs in de 
wereld oriënterende vakken aangepast. 
Gebruikelijke methodes staan in de kast 
en we werken thematisch vanuit het 
model ‘onderzoekend leren’. De traditi
onele wijze van lesgeven nodigt niet uit 
kinderen de vaardigheden aan te leren 
die zij in deze eeuw nodig hebben en om 

wordt op alle scholen aanmerkelijk hoger 
gescoord. Kinderen worden mediawijzer 
en zijn eigenaar en planner van hun 
leerproces. 

Om kinderen echt de 21st Century  
Skills aan te leren, moesten we onze 
manier van lesgeven aanpassen en  
het juiste evenwicht  zoeken tussen  
kennisinstructie en kennisconstructie. 

Debbie Bevers  
(directeur De Mariaschool)

Marinus Janssen Steenberg 
(projectleider SingaporeNext)

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 De Mariaschool in 
Boven Leeuwen van Stichting 
SPOM (Samenwerkings- 
bestuur Primair Onderwijs  
Maas en Waal.



School in beeld
We stellen u graag voor aan  
één van onze scholen. Deze keer 
OBS Prins Willem-Alexander

Kom gerust een keertje kijken op  

onze school aan de Achterstraat 27,  

4054 MS  Echteld. 

(www.pwa-echteld.nl)

OBS Prins Willem-Alexander

Engels (methode Groove Me). De vrijdag
middagen zijn creamiddagen: tekenen, 
handvaardigheid, koken en gymnastiek 
wisselen elkaar af.

Behalve het lesgeven organiseert de 
school, samen met de actieve ouderraad, 
veel activiteiten.  Dat deze door zowel  
de kinderen als de ouders worden ge
waardeerd, blijkt uit de grote opkomst 
van (groot)ouders en andere familie
leden tijdens informatieavonden, kerst
markt, eindejaarsmusical, etc. Daaruit 
blijkt dat de school een belangrijke rol 
speelt binnen de Echteldse gemeenschap.

In samenwerking met andere scholen van 
de Stichting Onderwijsgroep Spoenk is 
men bezig om het kindobservatiesysteem 
Kijk (groep 12) en Zien (groep 38) in te 
voeren. Hiermee kunnen we vaststellen 
of de kinderen zich goed ontwikkelen op 
motorisch en sociaalemotioneel gebied. 
Daarnaast wordt met de IKKOscholen 
(Houtkoperschool, Ochten en Isandra
school, IJzendoorn) nauw samengewerkt 
om het lees en zaakvakkenonderwijs te 
verbeteren. Daarvoor heeft de school  de 

Scholen Onderwijsgroep Spoenk

Dodewaard De Bellefleur
Echteld Prins Willem Alexanderschool

Kesteren Het Palet  
Ochten J.A. Houtkoperschool

Opheusden Het Palet
IJzendoorn De Isandraschool

beschikking over de nieuwste methodes 
en een uitgebreide bibliotheek met een 
regelmatig wisselende collectie vanuit 
Bibliotheek Rivierenland.

Een gezonde omgeving is een voorwaar
de voor goed onderwijs. Daarom zal de 
Prins WillemAlexanderschool zich dit jaar 
inzetten om het vignet Gezonde School 
te verkrijgen. Dit vignet is een erkenning 
voor scholen die structureel, planmatig en 
integraal werken aan het verbeteren van 
de gezondheid van de leerlingen, zodat 
leerlingen en leerkrachten veilig en prettig 
kunnen leren en werken.

Team Prins WillemAlexanderschool

De grote kracht van de Prins Willem
Alexanderschool is een prettig pedago
gisch klimaat, de rust in de school, de 
kleinschaligheid, het  verantwoordelijk
heidsgevoel van het team en de sociale 
plaats in het dorp. De leerkrachten bij  
ons op school zijn, en voelen zich, ver
antwoordelijk voor het gehele school 
gebeuren. Wij kennen dan ook alle  
leerlingen uit andere klassen.

De school werkt met de nieuwste me
thodes die de kerndoelen dekken. Re
gelmatig toetst de school de vorderingen 
van de leerlingen op zowel cognitief  
als sociaalemotioneel gebied. De  
behaalde resultaten van de tussentijdse 
toetsen en de eindtoetsen voldoen aan  
de verwachtingen. 

Na de instructie van de leerkracht voor 
de vakken taal (methode Taal in Beeld), 
spelling (Spelling in beeld), rekenen 
(Pluspunt) en begrijpend lezen (Nieuws
begrip) maken wij voor de verwerkings
opdrachten gebruik van tablets (Snappet). 
Daarnaast krijgen alle leerlingen, dus  
ook de kleuters van groep 1, wekelijks 
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Onderwijsgroep Spoenk

Schoolstraat 1

4051 AV Ochten

T (085) 27 34 675

E info@onderwijsgroepspoenk.nl

I www.onderwijsgroepspoenk.nl

De Prins Willem-Alexanderschool in Echteld is een moderne dorpsschool, ge-
huisvest in een prachtig, ruim en modern schoolgebouw met gymzaal, waarin 
de leerlingen minstens anderhalf uur per week gymnastiekles krijgen. 
Aan de school zijn vijf leerkrachten en twee onderwijsassistenten verbonden 
die met veel enthousiasme de circa 75 leerlingen begeleiden.

Jubilea dienstverband:

40 jaar:
19082015 – Grietje ter Beek 
leerkracht Prins Willem Alexanderschool

Personeel

Uit dienst:

Per 1 januari 2015 
wegens pensionering 
Geja Bos (IBer)


