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Maart 2016 – nr 5 – jaargang 3 De Vreedzame Daltonschool
In november 2015 heeft onze school van de onderwijsinspectie het basisar-
rangement gekregen in het kader van de sociale veiligheid.

Dat betekent dat OBS Dalton Het Palet het veiligheidsbeleid meer dan op orde heeft. 
Per 1 augustus 2015 valt het hebben van een Veiligheidsplan onder een nieuwe wet. 
De wet Veiligheid op school heeft als doel dat scholen zich inspannen om pesten tegen 
te gaan. En dat scholen, onder meer, zorgen voor sociale veiligheid.

Het door het Palet ontworpen beleidsplan is voor alle scholen van stichting Fluvium en 
Onderwijsgroep Spoenk, nu onderlegger voor hun plannen.

In 20152016 is de werkwijze ‘De Vreedzame School’ ingevoerd. 

De Vreedzame School is niet zomaar een lesmethode, maar werkt aan een ‘vreedzame’ 
cultuur in klas en school. Dat vereist een doorlopende pedagogische lijn in de school. 
Daarnaast is De Vreedzame School een compleet programma voor basisscholen voor 
sociale competentie en democratisch burgerschap.

Het Palet streeft hiermee naar een nog veiligere omgeving voor leerlingen, ouders 
en leerkrachten opdat er een prettige sfeer op school is. Incidenten zoals ongewenst 
gedrag en intimidatie worden zoveel mogelijk voorkomen. Dat kan door op tijd te 
signaleren en hier gericht tegen op te treden. Dit geldt ook voor het bestrijden van 
pestgedrag. De oudste leerlingen worden opgeleid tot mediator. Hierdoor is er “rust” 
op het schoolplein. De eerste resultaten hiervan zijn zeer zichtbaar.  
Ook voor de inspectie.

Diana Brouwer, directeur  
Het PaletKesteren
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Fluvium en Spoenk hebben al hun be
langhebbenden uitgenodigd voor  
een aantal diners pensant, alwaar onder 
smakelijke omstandigheden over tal  
van aandachtsgebieden werd gesproken.  
In gemêleerde gezelschappen werden 
pittige dialogen aangegaan tussen  

DINERS PENSANT,  
het belang van smakelijk meedenken
In aanloop naar een nieuw Strategisch Beleidsplan - waarin onder meer Pas-
send Onderwijs een prominente plaats inneemt - hebben stichting Fluvium en 
de onderwijsgroep Spoenk de oren te luisteren gelegd bij hun stakeholders.

ouders en wethouders, tussen leer
krachten en schoolbestuurders, tussen 
onderwijsadviseurs en ketenpartners. Er 
waren diverse tafels gedekt, opdat men 
per gang ander tafelgezelschap had. Elke 
tafel had een vaste schrijver die de hoog
tepunten uit elk tafelgesprek noteerde. 

Kinder-meedenk-middag voor het nieuwe 

strategisch beleidsplan

Geachte lezers,

Wij zijn Anne (groep 7) en Avril (groep 8). Wij zijn naar de kinder-

bijeenkomst van Fluvium en Spoenk geweest. Daar was de directrice van 

Fluvium en van Spoenk  aanwezig en de algemeen directeur van Spoenk. 

Ook  waren er kinderen van andere Fluvium-  Spoenkscholen hier aan-

wezig.  We werden ingedeeld in 2 groepen daarna moesten we op behang 

schrijven wat goed was aan onze school en wat er nog verbeterd kon 

worden aan onze school.  Toen moesten we op een ander stuk behang  

of op papier onze droom school tekenen en schrijven. We mochten  

allemaal dingen opschrijven en tekenen die eigenlijk niet kunnen. Toen 

kwamen we weer met z’n allen bij elkaar en wilden ze weten wat we  

er van vonden. Uiteindelijk mochten we naar huis met een geschenk  

van Fluvium en Spoenk. De directeur en directrice gaan nog een boekje 

maken met de beste ideeën die ze misschien gaan gebruiken.

Groetjes van Avril en Anne.

Hoogtepunten die als onderlegger gelden 
voor het nieuw Strategisch Beleid.

Alle diners pensant vonden plaats in de 
Oude Dorpsschool te Zoelen. In deze 
toepasselijke omgeving spraken steeds 
meer dan twintig mensen elkaar over  
de onderwerpen van het te vormen 
strategisch beleid voor de komende vier 
jaren. Middels prikkelende inleidingen 
en dito stellingen werden aan de tafels 
mooie gesprekken gevoerd.

De essentie van deze diners was dat er 
geluisterd werd naar elkaar.
Heel lang was in het onderwijs gebrui
kelijk dat het beleid in de organisatie 
neergelegd werd zonder afdoende 
draagvlakverkenning. Om maar te  
zwijgen van het meenemen van de  
input van belanghebbenden buiten  
de organisatie. 

Fluvium en Spoenk wilden zoveel moge
lijk mensen horen om daarmee nog meer 
gedragen strategisch beleid te kunnen 
ontwikkelen. Zij wilden luisteren opdat 
het eigenaarschap ten opzichte van be
leid vergroot zou worden. Opdat mensen 
zich verbonden voelen met de onder
werpen uit het Strategisch Beleidsplan 
2016  2020. Het gaat een ieder aan  
om goed onderwijs te kunnen bieden 
in de relatief kleine dorpsscholen en 
dat educatief partnerschap omarmd zal 
worden om kinderen nog meer passend 
te kunnen begeleiden in hun ontwikke
ling. Het is belangrijk gebleken dat er in 
duurzame schoolgebouwen onderwijs 
gegeven wordt met voorzieningen die up 
to date zijn. ICT zal daarin een vooraan
staande rol vervullen. Ook het vergroten 
van ons vakmanschap wordt de komen
de jaren belicht. Onze kinderen verdie
nen immers het beste van het beste.

Over de kinderen gesproken; zij hebben 
heel duidelijk hun visie neergelegd op 
woensdagmiddag 11 november 2015. 
Zij wisten prima uit te leggen wat er 
nodig is om gelukkig naar school te gaan 
en evenzo gelukkig weer thuis te komen. 
Ook hun ideeën worden meegenomen 
in het nieuwe Strategische Beleid.

Ferdinand ter Haar
Lid centrale directie
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school al erg goed, echter het aanleren 
van rekenen, spellen en begrijpend lezen 
kan veel effectiever. We kiezen ervoor 
om bij dit soort vakken ouders actief te 
betrekken, niet om les te geven, maar 
voor ondersteuning en hulp.

Op KBS De Bussel zijn we eind 2013 ge
start met één leerling. Op de momenten 
dat hij deelnam, samen met zijn moeder, 
was hij niet in de klas maar in een aparte 
ruimte. Alle overige momenten was hij 
‘gewoon’ in de groep. Dat werkt ook nog 
steeds zo, nu nemen echter zo’n 15 a 
20% van de leerlingen deel. Dat doen ze 
niet allemaal voor álle zeven instrumen
tele vakken, maar de meesten voor één 
of twee vakken. Door het ontwikkelen 
van een aantal producten dragen we zorg 
voor observatie en begeleiding van ouder 
en kind, voor een objectieve selectie van 
ouders, het monitoren van welbevinden 
en leerrendement en een steeds hogere 
mate van personalisatie.

Niet alle ouders, die positief tegenover 
het initiatief staan, hebben de mogelijk
heid om onder schooltijd deze samen
werking in te richten. Daarom bieden we 
ook een thuisvariant aan. Hierbij werken 

KBS De Bussel met voorziening 
 Partnerschapschool

Stichting Fluvium 10 jaar

Als antwoord op de vraag ‘Hoe kunnen we als school effectief en gepersona-
liseerd leren in de praktijk brengen?” is de Partnerschapschool ontstaan. Dit 
zónder de reeds hoog ervaren werkdruk verder te laten toenemen. We zijn 
actief gebruik gaan maken van ouders. Zij willen zich inzetten voor hun eigen 
kinderen onder of ná schooltijd. De resultaten zijn positief, hierdoor zijn er 
inmiddels nog zes andere scholen gestart met dit concept.

KBS De Bussel is één van de veertien scho
len van Stichting Scala. De toekomst van 
het onderwijs lijkt te liggen bij gepersonali
seerd leren: niet langer een in drie niveaus 
gedifferentieerde les in een groep, maar 
voor iedere leerling een eigen plan voor 
wat betreft tempo, niveau en tijdsinveste
ring. Een ingewikkelde opdracht. Essen
tieel voor het gepersonaliseerde leerplan 
is een juiste individuele begeleiding. De 
Partnerschapschool zet daarbij ouders in.

We zijn geïnspireerd geraakt door  
o.a. Flipping the Classroom, the Khan
academy en het Landelijk Onderwijs  
aan Varende Kinderen. We kozen ervoor 
om een scheiding te maken tussen het 
aanleren van instrumentele vaardigheden 
aan de ene kant, en het socialiseren aan 
de andere kant, aangevuld met sport, 
spel, creativiteit, debat en projectmatig 
werken. Dat socialiseren lukt vaak op 

Gluren bij
de buren
In onze rubriek ‘gluren bij de 
 buren’ stellen wij graag KBS de 
Bussel in Vlijmen aan u voor. 
Deze school is een Partnerschap-
school in de gemeente Heusden.  

De Partnerschapschool is een 
voorziening welke aan bestaan-
de basisscholen kan worden 
toegevoegd met als doel om 
ontwikkelingsmogelijkheden en 
welbevinden van kinderen posi-
tief te beïnvloeden, de werkdruk 
te verlagen en de betrokkenheid 
van ouders te vergroten.

ouder en kind twee of drie keer per week 
na schooltijd thuis. Daarbij is er struc
tureel een aantal keer per jaar overleg 
tussen leerkracht, ouder en leerling.

De Partnerschapschool is gericht op leer
lingen die moeite hebben om het tempo 
en niveau te volgen in de klas, voor de 
middengroep maar ook voor leerlingen 
in de plusgroep. Het lukt vrijwel altijd om 
het leerrendement enorm te verbeteren. 
Hiernaast blijkt het ook mogelijkheden te 
bieden voor extra kwetsbare leerlingen. 
Zo hebben thuiszitters met succes de weg 
terug gevonden naar school en kan het 
leiden tot het leerling blíj
ven in het basis onderwijs 
in plaats van een overgang 
naar het speciaal onderwijs.

Joris Spekle, KBS De Bussel

Stichting Fluvium en haar veertien scho
len vieren op 17 mei 2016 groots het  
10 jarig bestaan. Op onze studiedag 
(samen met Onderwijsgroep Spoenk en 
SPGG) besteden we aandacht aan wat 
er de laatste jaren tot stand is gebracht. 
Er zijn presentaties van werkgroepen, 
kwaliteitskringen en scholen. Daarna 
gaan we met alle Fluviummedewerkers 
de bloemetjes buiten zetten. Per slot van 
rekening hebben onze conciërges, on
derwijsassistenten, leerkrachten, IBers, 
directeuren, stafmedewerkers, centrale 
directie, bestuur en Raad van Toezicht 
dit allemaal samen tot stand gebracht.

Dat we daarbij geholpen zijn door ouders, 
gemeenten, adviseurs, toeleveringsbedrij
ven, collegabesturen e.d. zijn we natuur
lijk niet vergeten. Om hen mee te laten 
vieren en te bedanken houden we op die 
dag ook een receptie voor genodigden. 

Dit hele jaar zal in het teken staan van  
vooruitkijken én vooral ook vieren.  
Er is een nieuw strategisch beleidsplan,  
er zijn nieuwe schoolplannen, onze  
scholen doen het goed. We overleven 
(ook financieel) de krimp. Er is veel reden 
om trots en dankbaar te zijn.

Aan het eind van het jaar willen we  
dit alles samenvatten in een mooi  
jubileumboek, dat we na het feestge
druis er nog even bij kunnen pakken  
om na te genieten.

Anita Burlet/bestuurder



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

Kom gerust een keertje kijken op  

onze school aan de Schoolstraat 1

4051AV Ochten

(www.houtkoperschool.nl)

Welkom op de Houtkoperschool

Hierdoor zijn de leerkrachten in staat om 
instructiemomenten en verwerkingsop
drachten met elkaar af te wisselen en kun
nen zij extra tijd inplannen voor kinderen 
die meer instructie nodig hebben.
Internationaal onderzoek heeft aange
toond dat kinderen van 0 – 7 jaar zich in 
de “taalgevoelige periode” bevinden en 
dat zij in staat zijn om een paar talen te
gelijk te leren. Daarom hebben we ervoor 
gekozen om op de Houtkoperschool het 
vak Engels aan alle kinderen aan te bieden.

Vanaf groep 4 werken de leerlingen niet 
alleen op papier of in werkboekjes, maar 
ook op tablets. De leerkracht kan hierdoor 
per kind de gewenste oefenstof op de 
tablet installeren, waardoor ieder kind on
derwijs op maat krijgt. Op deze wijze krij
gen onze leerlingen de juiste bagage mee 
en bieden we ze na acht jaar een optimale 
aansluiting op het voortgezet onderwijs.
Na drie jaar zitten onze oudleerlingen 
nog op het door ons geadviseerde niveau 
in het voortgezet onderwijs of hebben 
zelfs een niveau hoger bereikt. En daar 
zijn we best trots op!

Een aantal keren per jaar houden de 
leerlingen een presentatie op het podium. 

Alle ouders zijn hierbij uitgenodigd om de 
muziek, zang, dans en het toneelspel van 
hun kind te komen bewonderen.

Op de Houtkoperschool zijn ouders belang
rijk, want opvoeden doen we samen. Re
gelmatig overleg vinden we erg belangrijk.

Mede door de inzet van een grote groep 
enthousiaste ouders, kunnen we naast ons 
reguliere onderwijsaanbod, ook tal van 
andere activiteiten organiseren.

Kortom: 
De Houtkoperschool is de school voor 
openbaar onderwijs in Ochten waar ieder 
kind met plezier naar toe gaat en waar  
het zichzelf mag zijn.

Onze deur staat altijd voor u open!

Frans Pronk, 
directeur Houtkoperschool

Op de Houtkoperschool werken we met 
combinatiegroepen. Daardoor leren onze 
leerlingen vanaf groep 1 om, naast samen 
te werken, zelfstandig te werken en om te 
gaan met uitgestelde aandacht. 

LEREN DOEN WE SAMEN !

Onderwijsgroep Spoenk

Postbus 173

4190 CD Geldermalsen

T (085) 27 34 675

E info@onderwijsgroepspoenk.nl

I www.onderwijsgroepspoenk.nl

De Houtkoperschool in Ochten is een relatief kleine, maar groeiende school 
waar veel aandacht en zorg is voor kinderen. Waar met hart voor onderwijs 
les gegeven wordt door een enthousiast team van leerkrachten en waar een 
veilig en prettig pedagogisch klimaat heerst.

Financiën

De begroting voor 2016 van Spoenk 
is weer klaar voor publicatie. De 
stichting begroot een positief resultaat 
voor 2016.  

Hieronder wordt de begroting kort 
weergegeven:

In e x 1.000

BATEN

Rijksbijdragen 2.761

Overige baten 76

Totaal 2.837

LASTEN

Personeelslasten 2.292

Afschrijvingen 89

Huisvestingslasten 174

Overige lasten 247

Totaal 2.802

Resultaat uit gewone  
bedrijfsvoering

35

Financiële baten en lasten 8

EXPLOITATIERESULTAAT 43

Scholen Onderwijsgroep Spoenk

Dodewaard De Bellefleur
Echteld Prins Willem Alexanderschool

Kesteren Daltonschool Het Palet  
Ochten J.A. Houtkoperschool

Opheusden Het Palet
IJzendoorn De Isandraschool


