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Bevlogen start van leerlijn
www.reizenindetijd.nl 
Het is ronduit bijzonder te noemen dat een schoolbestuur haar jaarlijkse studiedag voor 
al haar leerkrachten besteedt aan cultuureducatie. Op 26 mei jl. was dit toch wat er  
op de studiedag van Stichting Fluvium, Onderwijsgroep Spoenk en SPGG (Stichting  
Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen) gebeurde. De studiedag stond vrijwel geheel 
in het teken van de gloednieuwe digitale leerlijn cultuureducatie Reizen in de Tijd. Met 
een pakkend verhaal van Mark Mieras over creativiteit en het kinderbrein en een trits 
aan workshops over de bezoeken aan culturele aanbieders, was het een geslaagde dag.

In de leerlijn wordt een structuur gebouwd van groep 1 t/m 8 waarin leerlingen samen 
met de leerkracht aan de hand van lessen op de website en bezoeklessen in de om
geving van de school hun culturele identiteit ontdekken. Het bezoek aan de culturele 
aanbieder (zoals bijvoorbeeld een museum) is ingebed in één van de elf thema’s die 
deel uit maken van de twee rode draden ‘Wie ben ik’ en ‘Wie wat bewaart’. Deze 
thema’s zijn goed in te passen in het jaarprogramma van de school. Op deze wijze is het 
beter mogelijk om een bezoek aan het kasteel niet alleen een leuk incidenteel uitje te 
laten zijn, maar ook deel uit te laten maken van het curriculum.

Cultuureducatie gaat sterk veranderen de komende jaren. De vraag naar 21ste eeuwse 
vaardigheden, de discussie over Onderwijs 2032, de zoektocht naar een nieuw inspec
tiekader waarin meer plaats komt voor de ’zachte’ vakken, wijzen in dezelfde richting. 
Reizen in de Tijd past goed in deze ontwikkeling en behoort wellicht zelfs tot de kop
lopers. Met de opening van de leerlijn is het werk echter allerminst af. De komende 
jaren zullen we met voortdurende inzet de leerlijn verrijken om het ‘leren van buiten’ 
diverser en uitdagender te maken. 

Stichting Fluvium en Onderwijsgroep Spoenk zullen u vast daarvan op de hoogte houden. 

Ben Bregman
Gelders Erfgoed

Foto: Herman van Ommeren



Toch kunnen ook jongeren en volwas
senen er terecht. Nieuwe toptitels van 
auteurs als Simone van der Vlugt of 
 Marion Pauw zijn er ook te vinden, 
evenals tijdschriften zoals Top Gear of, 
voor  mensen die gek zijn van koken,  
het magazine Foodies. Steeds meer  
volwassenen ontdekken het gemak  
van thuis boeken reserveren en het  
even later ophalen in de bibliotheek. 
Ook baby’s en dreumesen zijn welkom, 
want er zijn speciale Boek startboekjes 
voor de allerkleinsten. Knisperboekjes, 
stoffen of badboekjes zijn er in voldoen
de voorraad en worden na het gesabbel 
altijd weer schoon gewassen voordat ze 
weer worden uitgeleend.

De Houtkoperschool vormt samen met 
de Isandraschool in IJzendoorn en de 
PWAschool in Echteld de IKKOscholen 
(Integraal Kindgericht KwaliteitsOnder
wijs). Dit betekent onder meer dat er 
waar mogelijk een bibliotheek aanwezig 
is. Daarom doen alle drie de scholen 
mee aan het programma De Bibliotheek 
Op School (dBos). Dit betekent onder 
andere dat een school een contract heeft 
met de bibliotheek voor een extra col
lectie boeken.

Normaliter heeft een school bibliotheek
boeken voor haar eigen leerlingen, maar 
de directie vindt het lezen zo belangrijk 
dat zij het niet erg vindt dat niet alleen 

kinderen van de Houtkoperschool van 
deze extra boeken profiteren, maar juist 
ook kinderen van andere scholen. Een 
belangrijke motivatie van directeur Frans 
Pronk was dan ook: “als er maar wordt 
gelezen”. De leerlingen van de Hout
koperschool hebben vanaf de start van 
de jeugdbibliotheek wel het privilege 
om onder schooltijd boeken te mogen 
zoeken. Maar ook dat kan voor andere 
scholen in overleg geregeld worden. 

Als er maar wordt gelezen
Over de jeugdbibliotheek in de Houtkoperschool te Ochten

 Lees verder op de volgende pagina  >>

Waarom moet je een mobieltje of 
tablet opladen en wat gebeurt er dan? 
Waarom kan een brug instorten en hoe 
kun je dat voorkomen? Waarom is de 
hemel niet groen maar blauw? Wat kun 
je van een vis leren als je onder water 
wilt zwemmen? Hoe weet een trekvogel 
de weg; heeft die ook een soort kompas 
of tomtom? Kunnen robots ook denken 
en voelen? Wat maakt eten wel 
of niet gezond?

Wetenschap en techniek in de 
klas leert creatief, vindingrijk  
en oplossingsgericht te zijn. 
Door hieraan op school veel 
aandacht te besteden, leveren 
leerkrachten ook een bijdrage 
aan de zogenaamde 21st 
century skills (zie Nieuwsbrief 

maart 2015). Voorbeelden van deze 
vaardigheden zijn: samenwerken,  
creativiteit, planmatig werken, onder
zoeken, zelfreflectie, problemen  
oplossen en zelfsturing. Zo worden  
lessen wetenschap en techniek steeds 
meer onderzoekend en ontwerpend 
leren in de klas.

Kwaliteitskring W&T Fluvium / Spoenk
Binnen Stichting Fluvium en Onderwijs
groep Spoenk bestaat een kwaliteitskring 
W&T: enthousiaste leerkrachten van ver
schillende scholen, die kennis, ervaring, 
goede voorbeelden en dilemma’s uitwis
selen, maar ook nieuwe ideeën voor 
de eigen school opdoen. Zij bezoeken 
elkaars scholen en scholen buiten het 

netwerk; ook nodigen zij interes
sante mensen met inspirerende 
(praktijk)ervaring uit. Kortom,  
kansen genoeg om de uitdaging 
van ontdekkend en ontwerpend 
leren in alle scholen verder op te 
pakken.

Jan Luijten
Intern begeleider 
Onderwijsgroep Spoenk

Foto: www.inholland.nl

Wetenschap en techniek: 

‘Onderzoekend en ontwerpend leren in de klas’

Elk kind is nieuwsgierig en gedreven om te onderzoeken en te ontdekken. Leren vanuit die nieuwsgierigheid is het 
uitgangspunt van de lessen ‘wetenschap en techniek (W&T) in de klas’.

In januari 2013 opende Bibliotheek Rivierenland in de J.H. Houtkoperschool 
in Ochten haar 18e vestiging. De bibliotheek in Ochten is uniek in Rivieren-
land omdat zij volledig gericht is op kinderen. 



Titel: Op ouders kun je rekenen! 
Datum: Maandag 5 oktober 2015 
Locatie:  Meester Aafjesschool
  J.H. Lievense van 

Herwaarden straat 2
 4194 RR Meteren 

Inhoud: 18.45 Inloop
 19.00 Openingswoord
 19.15  Presentatie  

‘Op ouders kun  
je rekenen!’

 20.15 Afsluiting

Rekenvaardigheden zijn belangrijk, zo
wel op school als in het dagelijks leven. 
Het is vooral de taak van de school om 
kinderen goed te leren rekenen. Maar 
ook ouders kunnen een belangrijke bij
drage leveren aan het leren rekenen van 
hun kind. Uit onderzoek is bekend dat 
een goede samenwerking tussen school 
en ouders positieve invloed heeft op het 
leren rekenen van kinderen.

Tijdens deze avond krijgt u als ouder 
informatie over:
•  De belangrijke mijlpalen in het reken

onderwijs op de basisschool.
•   Hoe ouders de rekenontwikkeling van 

hun kind kunnen stimuleren.
•   Hoe ouders kinderen kunnen helpen 

met rekenen wanneer de school huis
werk geeft.

Aanmelden vóór 1 oktober 2015: 
www.stichtingfluvium.nl

Onderwijscafé

>> vervolg van pagina 2

Kinderen zoeken hun boeken in diverse 
werelden, zoals daar zijn Spanning & 
Avontuur of Denken & Dromen. Hoogle
raar jeugdliteratuur Frank Serafini stelde 
vast: “Kinderen die een hekel aan lezen 
hebben bestaan niet. Ze hebben alleen 
het juiste boek nog niet gevonden.” 
Daarom zijn er op de Houtkoperschool 
ook lees/mediacoaches van Bibliotheek 
Rivierenland actief die het lezen nog 
verder stimuleren. Zelfs op peuterspeel
zaal Dolfijn, welke ook in het gebouw 
in Ochten is gehuisvest, is er een lees/
mediacoach die vaak extra komt voor
lezen en de pedagogisch medewerkers 
ondersteunt met bijvoorbeeld workshops 
interactief voorlezen.

Behalve boeken uitzoeken kunnen 
kinderen ook in de gemeenschappelijke 
ruimte van de Brede School werken aan 
bijvoorbeeld een opdracht voor school, 
want er is altijd een internet PC beschik

baar. De tijdschriften van de jeugd staan 
ook in de gemeenschappelijke ruimte, 
dus is er altijd de mogelijkheid om even 
te neuzen in het magazine Meiden, de 
National Geographic Junior of snel een 
verhaal te lezen uit de nieuwste Donald 
Duck of Tina.

Kortom: de jeugdbibliotheek in Ochten 
is een prachtige plek waar veel gebruik 
van wordt gemaakt. De bibliotheek is 
open op maandag van 14.00 uur tot 
17.00 uur en op woensdag van 13.00 
uur tot 15.00 uur.

Ron Strik, Bibliotheek Rivierenland

Jaarrekening 2014 in het kort

BALANS x e 1.000

ACTIVA 2014 % 2013 %

Materiële vaste activa 464 25,37 % 334 16,03 %

Financiële vaste activa 68 3,72 % 36 1,73 %

Vorderingen 310 16,95 % 173 8,31 %

Liquide middelen 987 53,96 % 1.540 73,93 %

1.829 100,00 % 2.083 100,00%

PASSIVA

Eigen vermogen 820 44,83 % 1.193 57,27 %

Voorzieningen 609 33,30 % 585 28,08 %

Kortlopende schulden 400 21,87 % 305 14,64 %

1.829 100,00 % 2.083 100,00 %

RESULTATENREKENING x e 1.000

Realisatie Begroting Realisatie

BATEN 2014 % 2014 % 2013 %

Rijksbijdragen OCW 2.639 95,79 % 2.592 98,52 % 2.791 96,01 %

Overige overheids
bijdragen en subsidies

3 0,11 % 0 0,00 % 60 2,06 %

Overige baten 113 4,10 % 39 1,48 % 56 1,93 %

2.755 100,00 % 2.631 100,00 % 2.907 100,00 %

LASTEN

Personeelslasten 2.479 79,05% 2.318 82,08% 2.567 80,77%

Afschrijvingen 101 3,22% 77 2,73% 83 2,61%

Overige materiële lasten 556 17,73% 429 15,19% 528 16,61%

3.136 100,00 % 2.824 100,00 % 3.178 100,00 %

Saldo baten en lasten -381 -13,83 % -193 -7,34 % -271 -9,32 %

Saldo financiële baten  
en lasten

14 0,51 % 29 1,10 % 20 0,69 %

RESULTAAT -367 -13,32 % -164 -6,23 % -251 -8,63 %



LEREN DOEN WE SAMEN !

De omgeving waar het kind in opgroeit is in grote mate van invloed op de ontwikke
ling van het kind. Deze bestaat voornamelijk uit het gezin en de school. De overheid 
roept daarom op tot samenwerking tussen scholen en ouders als partners. Ouders zijn 
ervarings deskundigen als het om hun kind gaat. De school is deskundig op het gebied 
van onderwijs voor het kind. Door deze beide expertises te bundelen kan voor het kind 
een passend onderwijsaanbod worden geboden. 

Educatief partnerschap is geen doel op 
zich. Het is een manier om de ontwikke
ling en het leren van kinderen te optimali
seren. Uit verschillende onderzoeken blijkt 
dat educatief partnerschap een gunstig 
effect heeft op het sociaal functioneren 
en de leerprestaties van het kind.

Ouders dragen de verantwoordelijkheid 
voor de ontwikkeling van hun kind. Zij 
delen deze verantwoordelijkheid met 
de school waar hun kind naartoe gaat. 
Een voorwaarde om deze gemeenschap
pelijke verantwoordelijkheid waar te 
maken, is een goede samenwerking tus
sen de school en ouders. De school heeft 
hierin een voortrekkersrol en neemt het 

Educatief partnerschap

Heeft u vragen, opmerkingen of 
andere zaken? U kunt terecht op  
het ‘inloop uur bij het bestuur’.

Woensdag 14 oktober 2015: 
13.00 – 15.30 uur

OBS De Waerdenburght, 
De Koeldert 26 in Waardenburg

Woensdag 4 november 2015: 
13.00 – 15.30 uur

OBS De Bellefleur, 
Marijkelaan 1 in Dodewaard

Woensdag 10 februari 2016: 
13.00 – 15.30 uur

Burg. Westerbeek Van Eertenschool, 
Walgtsestraat 26 in Varik 

Woensdag 2 maart 2016: 
13.00 – 15.30 uur

Houtkoperschool, 
Schoolstraat 1 in Ochten

‘Inloopuur bij 
het bestuur’

initiatief in het opstellen van de rand
voorwaarden in het partnerschap. 

Hoe ziet educatief partnerschap eruit?
Op een school waar educatief partner
schap ten uitvoer wordt gebracht, voelen 
ouders zich welkom. Ouders worden 
serieus genomen en kunnen met hun 
vragen en meningen terecht op de 
school. De school en ouders communi
ceren op respectvolle en gelijkwaardige 
wijze met elkaar. De school is helder in 
zijn verwachtingen over de rol die ouders 
hebben in het partnerschap en ouders 
zijn helder in hun verwachtingen in de 

 Lees verder op de achterpagina  >>

Wat is educatief partnerschap

“Educatief partnerschap is een relatie die haar fundering vindt in de erkenning van een 

gezamenlijk belang, namelijk het scheppen van optimale condities voor de ontwikkeling en 

het leren van kinderen in de context van met name school en gezin. Educatief partnerschap is 

gericht op het realiseren van doelen die aansluiten bij dit gezamenlijke belang”. (Wit de, 2005)

Op weg naar een nieuw strategisch beleidsplan (2016 -2020) voor Stichting Fluvium en Onderwijsgroep Spoenk

Uitnodiging voor deelname aan ons DINER PENSANT

Locatie: 
Dorpshuis De Oude School 
Kerkstraat 10 in Zoelen
Aanvang: 17.30 uur. 

Op 1 januari 2016 moeten Stichting 
Fluvium en Onderwijsgroep Spoenk hun 
nieuwe strategische beleidsplannen klaar 
hebben voor de komende vier jaar. Bij 
de totstandkoming van deze plannen 
willen we maximaal gebruik maken van 
de input van onze medewerkers, ouders, 
kinderen, ketenpartners uit voort
gezet onderwijs en peuterspeelzalen, 
de gemeenten, jeugdzorg, experts op 
specifieke terreinen en andere belang
stellenden.
We organiseren daarvoor op diverse 
avonden een diner pensant!

Wat doen we dan?
Er zal eerst een korte inleiding plaats
vinden, daarna gaan we aan de hand 
van stellingen met elkaar van gedachten 
wisselen. Tegelijkertijd zullen we lekker 
tafelen.

Aan de tafels zitten collega’s van de 
stichtingen, die de resultaten van de 
gesprekken zullen vastleggen.

Heeft u tijd, zin… meld u aan! 

Aanmelden kan tot één week vóór de aangegeven datum
Dinsdag 22 september 2015:
Thema: Duurzame en flexibele schoolgebouwen.
Aanmelden bij: r.smit@stichtingfluvium.nl

Woensdag 7 oktober 2015:
Thema: Stichtingen als uitdagende werkgevers. Leerkrachten state of the art
Aanmelden bij: i.vanbeuzekom@stichtingfluvium.nl

Dinsdag 27 oktober 2015
Thema: Educatieve partners: samen voor het kind.
Aanmelden bij: f.terhaar@stichtingfluvium.nl



Het woord ‘kiva’ komt uit het Fins en 
staat voor een fijne school waarin niet 
gepest wordt. Kinderen dragen zorg 
voor elkaar en hebben aandacht voor 
elkaar. De groep zorgt samen met de 
leerkracht voor een veilig klimaat waarin 
ieder kind er mag zijn. Wij werken nu 
een jaar met deze methode en geven 
les over bijvoorbeeld: de samenstelling 
van een groep, groepsdruk, de verschil
lende rollen in een pestsituatie en wat 
de groep er aan kan doen om dit te 
voorkomen.

KiVa gelooft in de kracht van de groep. 
Pesten is een groepsproces. De pester 
heeft een belangrijke rol, maar alleen 
komt hij nergens. Er zijn naast de pesters 
en slachtoffers, ook meelopers, aanmoe
digers, verdedigers en buitenstaanders. 
Pesten los je daarom op in de groep. 
Er worden geen leerlingen uit de groep 
gelicht, omdat er vanuit wordt gegaan 
dat iedereen in de groep een bepaalde 
rol heeft. De sleutel voor het aanpakken 
van pesten ligt vaak bij omstanders die 
er niet direct bij betrokken zijn. 

KiVa gaat daarbij vooral uit van het 
voorkomen van pesten (preventie). Het 
preventieve gedeelte van KiVa bestaat 
uit onder meer tien thema’s met diverse 
lessen, een computerspel voor leer
lingen, training voor leerkrachten en 
monitoring van de leerlingen. Als pesten 
of andere groepsproblemen zich toch 
voordoen, is er een curatieve aanpak 
(groepsgesprekken, steungroepaanpak 
en/of herstelaanpak) met een duidelijk 
stappenplan om het op te lossen.

Uit de antwoorden van de leerling
vragenlijsten (groep 58) blijkt dat KiVa 
bij ons op school zeer succesvol is! 98% 
van de kinderen geeft aan nooit gepest 
te worden. Komend schooljaar gaan we 
ook werken met de uitbreiding van KiVa 
voor groep 1 t/m 4.

Nicolette van der Weide
Directeur OBS De Boomgaard

OBS De Boomgaard, KiVa school Gluren bij
de buren
In onze rubriek ‘gluren bij de 
buren’ stellen wij graag OBS de 
Boomgaard in Streefkerk aan u 
voor. 

Deze school is een KiVa-school 
in de gemeente Molenwaard. 
KiVa is een preventieve aanpak 
tegen pesten en is ontwikkeld 
in  Finland. De Rijksuniversi-
teit  Groningen heeft onderzoek 
 gedaan naar deze aanpak.

Om het pesten op de scholen tegen te gaan wordt er op de scholen van 
 Stichting Fluvium en Onderwijsgroep Spoenk met verschillende pestprogram-
ma’s gewerkt, zoals bijvoorbeeld de Kanjertraining, Goed gedaan, Leefstijlen, 
Beter omgaan met jezelf en de ander, De Vreedzame school, etc. 

Diverse schooldirecteuren zijn in september 2013 op studiereis naar Finland 
geweest. Hier maakten zij onder andere kennis met de KiVa methode. 

Lesgeven is interveniëren met zachte hand
Het is sociaal inbreken in het gedachtegoed van het kind om daar een instrumentarium te componeren

welke houvast moet bieden voor de grote stap



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

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

Kom gerust een keertje kijken op  

onze school aan de J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren 

(www.paletkesteren.nl)

Het Palet in Kesteren

klankbordgroep zitten enkele ouders 
en leerkrachten. Zij praten samen over 
diverse thema’s zoals communicatie, 
professionaliteit, het onderwijs en de 
schone veilige school. Wij vinden dat 
communicatie open, transparant, duidelijk 
en eerlijk moet zijn. 

In de klassen heerst rust en structuur. 
Kinderen werken in de groep aan hun 
dag en weektaak. Samenwerken vindt 
plaats in de groep of in de hal. Willen  
de kinderen echt alleen werken, dan  
gaan ze naar het stiltehuis, dit is een 
ruimte waar een beperkt aantal in alle 
rust kan werken.

Op Het Palet gebruiken we moderne leer
middelen. Met rekenen en taal maken we 
ook gebruik van tablets. Kinderen werken 

op hun niveau en de leerkracht weet 
precies waar en hoe het kind werkt. 
En niet onbelangrijk, iedereen is van harte 
welkom op Het Palet in Kesteren.

Voor meer informatie: 
www.paletkesteren.nl

Team Het Palet  Kesteren

In alle groepen werken de kinderen met 
dag en weektaken. Per taak geeft de 
leerkracht aan wat er geleerd moet wor
den. Zo leren kinderen hoe zij kennis kun
nen vergaren en ervaring kunnen opdoen. 
Gaandeweg leren ze hun werk zelf te 
plannen. Om later als volwassene deel te 
kunnen nemen aan de samenleving moet 
je leren samenwerken. Wij besteden veel 
aandacht aan samen werken en samen 
spelen. Dit gebeurt in de klas, maar ook 
in de hal. Zodoende leren de kinderen te 
luisteren naar elkaar en respect te hebben 
voor elkaar.

Sinds kort is er een klankbordgroep 
 ouders opgericht. Wij vinden samenwer
ken met ouders zeer belangrijk. Vooral 
om samen met ouders de kinderen te 
bieden wat ze nodig hebben. In deze 

Het Palet is een kleinschalige school in het dorp Kesteren. Het is een Dalton-
school. Ons onderwijs sluit goed aan op de eisen en verwachtingen die de 
maatschappij stelt. Daarin zijn de volgende uitgangspunten belangrijk: Zelf-
standigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie.

>> vervolg van Educatief Partnerschap rol die de school heeft in het partnerschap. 
Met het gezamenlijke doel: een optimale 
ontwikkeling van het kind zowel thuis als 
op school. Het educatieve partnerschap 
start bij de eerste kennismaking en eindigt 
bij het schoolverlaten van het kind. De 
school en ouders beginnen niet meteen als 
partners. Het is een proces waarbij fases 
worden doorlopen die leiden tot partner
schap. Tijdens dit proces blijven ouders 
en school structureel en met regelmaat in 
gesprek en worden wederzijdse verwach
tingen helder gemaakt. Dit gebeurt in een 

georganiseerde en gestructureerde setting, 
waarbij aandacht is voor beide partijen, 
passend bij de mogelijkheden van beide 
partijen, om passend en optimale condities 
te creëren voor het kind.

Tjitske Strankinga
Leerkracht De Minzerie/ OBS Est
Master Pedagogiek,
afgestudeerd in juni 2015 met als thema: 
educatief partnerschap onderwijs.


