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Alle aandacht voor  
onze strategische thema’s

2016 was het startjaar voor onze nieuwe vierjarige beleidscyclus. Samen met veel  
interne en externe mensen is daarbij het strategisch beleidsplan ‘Alle aandacht voor 
onze kinderen’ tot stand gekomen, waarin de koers voor Spoenk vastgelegd is.

In de nieuwsbrieven van de komende jaren zal steeds aan een van onderstaande 
 strategische thema’s aandacht worden besteed:
• Brede doorgaande leer en ontwikkellijn
• Passend onderwijs
• Educatief partnerschap
• Vakmanschap: state of the art
• Professionele leergemeenschap
• Uitdagend werkgeverschap en gedeeld leiderschap
• Duurzame huisvesting en voorzieningen (pagina 22)

Deze keer komt het thema ‘gedeeld leiderschap’ aan de orde.
In ons strategisch beleidsplan (www.onderwijsgroepspoenk.nl) leggen we op de 
 volgende vragen het accent:
• Doen wij het goede?
• Doen we de dingen die we moeten doen?
• Zijn onze missie, visie en kernwaarden in onze bloedbanen?
• Wordt er voldoende eigenaarschap op alle niveaus ervaren en/of genomen?
• Is onze organisatie flexibel en sterk genoeg?
 

If a child can’t learn the way we teach,  

maybe we should teach the way they learn - 

Ignacio Estrada

lees verder op de volgende pagina >>



Vervolg van pagina 1 >>Financiën

De begroting voor 2017 van Spoenk 
is weer klaar voor publicatie. De 
stichting begroot een positief resultaat 
voor 2017. 

Hieronder wordt de begroting kort 
weergegeven:

In e x 1.000

BATEN

Rijksbijdragen 2.844

Overige baten 61

Totaal 2.905

LASTEN

Personeelslasten 2.365

Afschrijvingen 91

Huisvestingslasten 192

Overige lasten 258

Totaal 2.906

Resultaat uit gewone  
bedrijfsvoering

-1

Financiële baten en lasten 2

EXPLOITATIERESULTAAT 1

Onze onderliggende visie is dat ruimte 
aan professionals geven tot bloei en ont
wikkeling leidt, waardoor zelfvertrouwen 
en zelfregulering toenemen. Zeker in 
onze kleine scholen zal door de teamle
den in samenwerking met elkaar en met 
de andere scholen aan de slag gegaan 
moeten worden om tot mooie resultaten 
te (blijven) komen. Daarbij hoort ook 
regelmatige (zelf) reflectie.

Volgens ons liggen onder dit alles de 
principes van gedeeld leiderschap. 
Invloed uitoefenen (niet alleen op school 
maar ook in de Stichting), meeweten 
en meedenken. Met de diner pensants 
hebben we een jaar geleden een mooie 
aftrap hiervoor gemaakt.

Met de directeuren, de Raad van 
 Toezicht en de GMRen hebben we 
regelmatig inhoudelijke ontmoetin
gen, waarin ons strategisch beleidsplan 
 richtinggevend is.

De ontwikkeling van het kind staat hoog 
op de agenda
De ontwikkeling van het jonge kind staat 
hoog op de agenda in de politiek en in 
de maatschappij. Vanuit het rijk en de 
gemeente NederBetuwe is aanvullende 
financiering op de wet Kinderopvang be
schikbaar. In 2014 heeft de kinderopvang
organisatie Bunderbos alle peuterspeelza
len overgenomen en is de opvang onder 
de wet Kinderopvang gebracht. Om die 
reden spreken we nu van speelleergroe
pen. De naam Peuterdriehoek is gebleven. 
Tweeverdieners komen sindsdien in aan
merking voor kinderopvangtoeslag. Ou
ders die geen aanspraak kunnen maken 
op de wet kinderopvang, kunnen door 
gemeentelijke subsidie toch vaak gebruik 
blijven maken van kinderopvang. 

Wat is het aanbod?
Er zijn ochtendblokken en middagblok
ken. Spelenderwijs komt de totale ont

Binnen drie scholen van Onderwijsgroep Spoenk zijn speelleergroepen gehuisvest. In de Houtkoperschool in Ochten, 
Het Palet in Opheusden en Isandra in IJzendoorn heeft de Peuterdriehoek speelleergroepen in de leeftijd van 2,5 tot  
4 jaar. In Dodewaard en Kesteren zijn ook speelleergroepen gevestigd.

Om daar ook steeds opnieuw aandacht 
voor te vragen en de professionele dia
loog met elkaar levend te houden, schuift 
de centrale directie de komende maan
den op alle scholen bij het teamoverleg 
aan om met elkaar naar de strategische 
thema’s te kijken. Daarbij willen we mis
sie/visie/kernwaarden en de strategische 
thema’s met alle medewerkers aan de 
orde blijven stellen.
Soms zal de bestuurder bij dit team
overleg aansluiten, soms het lid van de 
centrale directie. We verheugen ons zeer 
op die gesprekken.
Naast de gebruikelijke studiedagen, GMR 
bijeenkomsten, inloopuur bij het bestuur 
en individuele situaties, willen we hier
mee een extra contactmoment met de 
medewerkers creëren. Of zoals iemand 
tijdens het diner pensant aangaf: “goede 
werkgevers zijn zij die weten wat er op de 
werkvloer gebeurt” (pagina 28).

Anita Burlet 
Bestuurder Personele Unie
Fluvium/Spoenk/SPGG

wikkeling aan bod, zoals taalontwikke
ling, motorische ontwikkeling en sociaal 
emotionele ontwikkeling. Er wordt ge
werkt met de methode Piramide en Puk 
& Co. Naast spelen, ontwikkelen van 
het kind en ontmoeten is er aandacht 
voor het signaleren van knel punten in 
de ontwikkeling van het kind en het 
bieden van extra begeleiding. Het be
langrijkste doel is dat kinderen een leuke 
tijd hebben. 

De speelleergroepen werken op het 
zogenaamde VVEniveau (Voor en 
Vroegschoolse Educatie). VVE is erop 
gericht ontwikkelingsachterstanden bij 
kinderen te voorkomen of te vermin
deren. Kinderen met een VVEindicatie 
komen tien uur per week. De leidsters 
geven elk kind individuele aandacht. De 
speelmaterialen, voorleesboekjes, liedjes 
en spelletjes zijn erop gericht, dat de 
peuters zich optimaal ontwikkelen.

Heeft een peutergroep meerwaarde  
voor een school?
De leidsters helpen de peuters als ze wat 
extra hulp nodig hebben. Als het kind 
naar de basisschool gaat, verzorgt de 
Peuterdriehoek een ‘warme overdracht’. 
De leerkracht kan naar aanleiding van 
deze gegevens kinderen waar nodig 
extra aandacht geven. Hiermee kan de 
overgang van kinderopvang naar school 
beter worden afgestemd op de ontwik
keling van het kind.

In NederBetuwe is een onderzoek 
gedaan naar de opbrengst van de 
VVEprogramma’s. Het blijkt dat de 
ontwikkeling van kinderen die gebruik 
hebben gemaakt van het VVEaanbod, 
een ontwikkelingsniveau hebben dat 
overeenkomt met het landelijk gemid
delde. Zonder gebruik te maken van 
het VVEaanbod ‘scoren’ kinderen in 
onze regio qua ontwikkeling onder het 

Samenwerking Onderwijsgroep Spoenk en Peuterdriehoek



landelijke niveau. Met het VVEaanbod 
wordt nog voordat kinderen naar school 
gaan, een achterstand weggewerkt. Het 
effect daarvan is groot. Kinderen krijgen 
een betere start op school met positieve 
effecten op de middellange en lange 
termijn.

Wat zijn de ambities?
Het ‘onder één dak zitten’ is slechts 
een begin. De warme overdracht is een 
minimale afstemming tussen kinderop
vang en school. De schotten bij kinder
opvang, primair onderwijs en voortgezet 
onderwijs hebben op geen enkele wijze 
een meerwaarde voor de ontwikkeling 
van kinderen. De ambitie moet dus wel 
hoger liggen dan het delen van een 
gebouw.

De thema’s, die tijdens een school
jaar spelen, kunnen tussen onderwijs, 
kinderopvang en buitenschoolse opvang 
op elkaar worden afgestemd. Daarmee 
versterken we elkaar in de focus op 
kinderen. Dat is tamelijk eenvoudig te 
organiseren.

Kinderen die eerder aan school toe zijn, 
kunnen samen met de leidster een paar 
dagdelen per week in groep 1 samen
komen. Kinderen die een achterstand 
hebben in taal, kunnen langer gebruik 
maken van de extra begeleiding van de 
kinderopvang. In het kader van pre
ventie en vroegsignalering bespreken pe
dagogisch medewerkers en leerkrachten 
samen de ‘bespreekkinderen’. Daarmee 
kan eerste en tweedelijns zorg vaak 
worden voorkomen. 

Door deze voorbeelden van samenwer
king groeien we naar een eenduidig 
pedagogisch kader voor pedagogisch 
medewerkers en leerkrachten. Dit is 
het spoor van een Brede School of een 
Integraal Kindcentrum (IKC). Bunderbos 
en Onderwijsgroep Spoenk gaan de ko
mende jaren per school bekijken welke 
ambitie samen kan worden ingevuld. 
Een samenwerking die de ontwikkeling 
van kinderen centraal stelt. 

Hans Beekman
Bestuurder Bunderbos 

Onderwijscafé Mediawijsheid

Datum:
11 april 2017

Locatie:
Koning Willem Alexanderschool
Vredeplein 1 - Haaften 

Programma:
19.45 uur – Inloop
20.00 uur – Openingswoord
20.10 uur – Presentatie Mediawijsheid
21.15 uur – Afsluiting

De avond wordt verzorgd door Kim 
van Veenendaal, bovenschoolse  
ICT-coördinator van Stichting  
Fluvium en leerkracht van open-
bare Daltonschool Meester Aafjes in 
Meteren. 

Voor alle ouders en leerkrachten van basisschoolleerlingen

Ouders en leerkrachten voeden kinderen 
op in een wereld omgeven door (digitale) 
media. De invloed van media is groot. 
Het wordt steeds lastiger om te zien 
welke informatie objectief is. Vanzelfspre
kend willen we onze kinderen zo goed 
mogelijk begeleiden bij het opgroeien in 
de huidige samenleving, maar weten we 
zelf wat echt en wat nep is? En hoe kun
nen we onze kinderen zo goed mogelijk 
voorbereiden op een wereld waarvan we 
nog niet weten hoe deze eruit zal zien?

Tijdens deze avond krijgt u informatie 
over:
•  Opgroeien in de huidige media

samenleving
•  Mediawijsheid thuis en op de 

 basisschool
•  21e eeuwse vaardigheden

Het onderwijscafé biedt ouders en 
leerkrachten de mogelijkheid om op de 
hoogte te blijven van de ontwikkelingen 
in het hedendaagse onderwijs. 

Aanmelden voor het on
derwijscafé  Mediawijsheid 
kan tot 6 april 2017 via 
de website van Stichting 
Fluvium: www.stichting
fluvium.nl/onderwijscafé 

Wij zien u graag op  
11 april!



LEREN DOEN WE SAMEN !

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

Woensdag 22 maart 2017 
13.00 – 15.30 uur
Koning Willem Alexanderschool 
Vredeplein 1 in Haaften

Woensdag 14 juni 2017 
13.00 – 15.30 uur
Prins Willem Alexanderschool 
Achterstraat 27 in Echteld

‘Inloopuur bij 
het bestuur’

Personeel 
Uit dienst wegens (pre)pensioen

01052016
Annie van Hattum - van der Kolk –  
schoonmaakster De Bellefleur

01032016
Gretha de Wildt - Bunt –  
leerkracht De Bellefleur

01042016
Martin Bes – leerkracht Houtkoperschool

01042016
Jan Luijten – bovenschoolse IBer

01112016
Henny Veldkamp – leerkracht PWAEchteld

Jubilea 25 jaar

Dick van Hattum – conciërge De Bellefleur, 
PWAEchteld,  Houtkoperschool

Mariëlle Janssen - van Swaay –  
leerkracht De Bellefleur

Jubilea 40 jaar

Martin Bes – leerkracht Houtkoperschool 

Nico van Dijk 
leerkracht Het Palet – Kesteren  

Frans Pronk – directeur De Bellefleur,  
PWAEchteld, Houtkoperschool

Mijn grote hobby is cello spelen onder het 
toeziend oog van mijn twee Britse Kort
haar katten. In het dagelijks leven ben ik 
werkzaam bij een landelijk onderwijsad
viesbureau waar ik verantwoordelijk ben 
voor de afdeling primair onderwijs en het 
waarborgen van de continuïteit van de 
organisatie. De regio Geldermalsen ken ik 
vanuit de beginjaren van mijn loopbaan 
toen ik werkzaam was in Culemborg en 
vele huisbezoeken heb afgelegd in o.a. 
Tiel, Tricht, Beusichem, Zoelen en Buren. 

Sinds juni 2016 ben ik lid van de Raad 
van Toezicht van de personele unie 

van Stichting Fluvium, Onderwijsgroep 
Spoenk en SPGG. Samen met de andere 
leden van de RvT wil ik mij inzetten voor 
doelgerichtheid, teamspirit en verbonden
heid met stakeholders. Van primair belang 
is dat de organisatie goed functioneert en 
haar doelen bereikt. Daar kan iedereen 
op zijn eigen wijze aan bijdragen. Per
soonlijke kwaliteiten die ik hierbij graag 
wil inzetten zijn onder meer: analytisch, 
rustig, vertrouwenwekkend, respectvol 
naar anderen, gedreven, bezielend, vol
hardend en creatief. Ik verheug me op de 
uitdagingen en heb alle vertrouwen in de 
ontwikkelingen van onze organisatie

Mijn professionele roots liggen in het 
basisonderwijs; zeven jaar heb ik als 
leerkracht voor de klas gestaan. Onder
tussen ben ik ook alweer bijna zeven jaar 
aan het werk als onderwijskundige. De 
verschillende functies die ik heb vervuld 
hadden allen een link met het thema 
‘de academische leerkracht.’ Zo ben ik 
momenteel werkzaam als Docent On
derwijskunde aan de Universiteit Utrecht, 
waar ik onder andere gekoppeld ben aan 
de ALPO (Academische Lerarenopleiding 
Primair Onderwijs). Binnen de Raad van 
Toezicht kan ik mijn praktijkervaring als 
leerkracht mooi combineren met mijn 
onderwijskundige kennis en onderzoeks

ervaring. Daarnaast ben ik ook als ouder 
actief bij een school van Fluvium en 
een peuterspeelzaal van SPGG. Ook die 
ouderrol heb ik altijd in mijn achterhoofd 
tijdens werkzaamheden voor de Raad van 
Toezicht.

Het is van groot belang dat we in het hui
dige, snel veranderende, onderwijsklimaat 
constant kwaliteit blijven bieden aan onze 
kinderen in het openbaar onderwijs en 
peuterspeelzaalwerk in onze regio. Hier 
hoop ik als lid van de Raad van Toezicht, 
met een kritische blik en een bevlogen 
onderwijshart, een waardevolle bijdrage 
aan te kunnen leveren.

Even voorstellen 
Twee nieuwe leden Raad van Toezicht

Ik ben Linda Schlundt Bodien,  getrouwd, moeder van 
twee grote zoons  (twintigers) en woon in  IJsselstein 
(Utrecht). 

Mijn naam is Winnie Broekmans. Als kind woonde 
ik al eens in Tricht en sinds 2013 ben ik met mijn 
man en kinderen (dochter van 5 en zoon van 2) weer 
terug in de mooie Betuwe.



Gluren bij
de buren
In onze rubriek ‘gluren bij de 
buren’ stellen wij graag Obs 
 Hagewinde in Wilp aan u voor; 
een Steve Jobsschool.

Kinderen van deze tijd, leren 
in deze tijd. Zij bereiden zich 
voor op een toekomst die zich 
zo snel ontwikkelt dat nieuwe 
vaardig heden als leren-leren, 
onder zoeken, kritisch denken, 
samenwerken en informatie 
verzamelen van groot belang zijn. 
Het huidige basis onderwijs  
heeft hierin een belangrijke  
taak te vervullen. 

Obs Hagewinde is een gewone dorps
school in het Gelderse Wilp. Als enige 
basisschool één van de belangrijkste 
voorzieningen in het dorp. De betrok
kenheid van ouders, lokale verenigingen, 
organisaties en bedrijven is dan ook 
groot. De school telt ongeveer 90 leerlin
gen en heeft een eigen peutergroep. Het 
team van leerkrachten is ambitieus en 
hecht veel waarde aan het vakmanschap 
voor de klas. Ouders zijn een belangrijke 
partner als het gaat om de ontwikkeling 
van de kinderen en om de ontwikkeling 
van de school.

In de beginfase van de transitie van 
traditioneel klassikaal onderwijs naar 
modern gepersonaliseerd onderwijs wa
ren het de leerkrachten die de noodzaak 
tot verandering inzagen. “We doen kin
deren tekort als we alleen methodege

bonden lessen blijven geven. We moeten 
ze zelf laten ontdekken en ontwerpen”. 
Aanpak vanuit de 21st Century Skills en 
gepersonaliseerd onderwijs biedt ons 
meer kansen om kinderen te laten leren 
in deze tijd. 

In het visietraject dat is gevolgd met 
leerkrachten, ouders en kinderen kwam 
duidelijk naar voren dat de kinderen in 
de klas iets anders nodig hebben dan de 
school aanbood.Er lagen in het nieuwe 
concept kansen om onderwijs te bieden 
dat past bij alle kinderen van onze 
school. Naast de ontwikkeling van het 
gezonde schoolplein is een klankbord
groep van ouders betrokken geweest bij 
de keuze voor het concept Steve Jobs
school. Ook de leerlingenraad heeft een 
duidelijke rol gehad in het benoemen 
van nieuwe kansen en behoeften: kinde

Steve Jobsschool  
Obs Hagewinde in Wilp 
Leerkrachten en ouders van obs Hagewinde in Wilp hebben de kans gegrepen 
om een nieuwe vorm en inhoud te geven aan betekenisvol onderwijs op een 
gewone dorpsschool. Obs Hagewinde biedt sinds dit schooljaar gepersonali-
seerd onderwijs in het concept Steve Jobsschool.

ren gaven aan toe te zijn aan afwisseling 
en ze wilden meer samenwerken. 

Met behoud van waardevolle tradities 
is er veel veranderd in de school. Van 
de hele dag in je eigen klas met je eigen 
juf, zitten kinderen nu in een stamgroep 
van drie leerjaren, volgen ze workshops 
die passen bij hun eigen ontwikkelings
plan en werken ze ongestoord op het 
stilteplein. Leerlingen hebben allemaal 
een eigen iPad waar hun persoonlijke 
ontwikkelingsplan op staat en bijgehou
den wordt. Zij plannen zelf hun dag in 
sCoolTool. Leerkrachten bereiden zelf 
workshops voor waarin gewerkt wordt 
met coöperatieve werkvormen en waarin 
het leerdoel centraal staat. Eigenaarschap 
en creativiteit worden volop ingezet in 
het vormgeven van het moderne onder
wijs in een gewone school. 

Marjolijn Donkers
Directeur 

De beleidsthema’s 
van Onderwijsgroep 
Spoenk

1 Brede doorgaande leer- en  ontwikkellijn

2 Passend Onderwijs

3 Educatief partnerschap

4 Vakmanschap: state-of-the-art

5 Professionele leergemeenschap

6 Uitdagend werkgeverschap en gedeeld leiderschap

7  Duurzame huisvesting en  voorzieningen



Scholen Onderwijsgroep Spoenk

Dodewaard De Bellefleur
Echteld Prins Willem Alexanderschool

Kesteren Daltonschool Het Palet  
Ochten J.A. Houtkoperschool

Opheusden Het Palet
IJzendoorn De 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.

Kom gerust een keertje kijken op  

onze school aan de Patrijsstraat 2

4043 MR Opheusden

www.paletopheusden.nl

Het logo van Het Palet kenmerkt zich 
vooral door een wereldbol; dat betekent 
dat bij ons alle kinderen welkom zijn 
los van hun afkomst, geloof of levens
beschouwing. Het penseel (kleurrijk en 
creatief) wijst symbolisch naar Nederland 

en  specifiek naar Opheusden waar Het 
Palet gelegen is.

Internationalisering is een belangrijk 
speer punt in onze school, omdat Het Palet 
een op de samenleving gerichte school is: 
“Een school die leerlingen voorbereidt op 
de samenleving van nu en de toekomst”. 
Wij begeleiden onze leerlingen zo goed 
mogelijk naar deelname aan een zich 
sterk ontwikkelende, internationaliserende 
maatschappij. Of het nu gaat om gezonde 
voeding en bewegen, opvoedproblemen, 
ontwikkelingsachterstanden en het bestrij
den van radicalisering of de veranderende 

OBS Het Palet, B-Fit, gezonde school, 
kleurrijk en creatief! 

internationale verhoudingen, de versnelde 
technologische ontwikkelingen en duur
zaamheid ; OBS Het Palet speelt in op de 
21eeeuwse vaardigheden.

In september 2016 zijn we gestart met 
een internationaliseringsproject ‘TEPS’ 
(Techniques for European Primary Schools) 
samen met basisscholen in Ierland, 
 Tsjechië, Estland, Spanje, Turkije, Malta en 
Griekenland.
We maken techniekkisten waarmee de 
kinderen via een Engelse handleiding 
zelfstandig kunnen werken.
Als andere scholen interesse hebben in 
onze techniekkisten, dan kunnen ze deze 
kosteloos in bruikleen krijgen. Een tele
foontje is voldoende.

Bent u nieuwsgierig of wilt u meer in
formatie? U bent bij ons altijd van harte 
welkom!

Diana Brouwer
Directeur OBS Het Palet

OBS Het Palet is een bewuste ontmoetingsplaats voor verschillende opvat-
tingen en leefwijzen. Wij bieden alle kinderen, ongeacht sociale afkomst 
of klasse, de best mogelijke kansen. Hier hebben wij respect voor elkaar en 
leggen we gezamenlijk met alle betrokkenen een zo optimaal mogelijke basis 
voor onze kinderen. 

Wat houdt B-Fit precies in?  
BFit is gericht op het verwerven en behou

den van een actieve en gezonde leefstijl en 

is een bewezen effectief leefstijlprogramma 

voor kinderen.

BFit laat kinderen, ouders en docenten op 

een unieke manier kennismaken met gezond 

leven, bewegen en voeding. Dit gebeurt 

in samenwerking met lokale en regionale 

partners, zoals sportaanbieders en de GGD. 

Kinderen worden ervan bewust gemaakt dat 

fit zijn niet alleen goed voor je is, maar dat 

het vooral ook leuk is om mee bezig te zijn. 

Onderdelen van BFit zijn o.a. pauze (spel) 

activiteiten voor kinderen, informatie over 

gezonde voeding, beweegtussendoortjes 

voor in de klas, een fittest, workshops voor 

ouders en een kwaliteitsverbetering bewe

gingsonderwijs. Al deze activiteiten sluiten 

aan bij het dagelijkse onderwijsprogramma.

Nieuwsgierig geworden?

Kijk voor meer informatie op  

www.geldersesportfederatie.nl/bfit. Op  

OBS Het Palet is een BFit coach aanwezig. 

Vignet gezonde school 
Het vignet Gezonde School is een initiatief 

van twintig landelijke gezondheidsorganisa

ties. Met het vignet laat de school zien dat 

de gezondheid van leerlingen en leerkrach

ten belangrijk is. Werken aan gezondheid 

op school loont. Het draagt bij aan betere 

schoolprestaties, minder schooluitval en een 

gezondere leefstijl. 

OBS Het Palet heeft speciale aandacht voor 

het thema voeding. De leerlingen eten 

minimaal twee keer per week alleen fruit of 

groente als tussendoortje. Ook stimuleert de 

school het drinken van water. Elke leerling 

heeft van de school een eigen Dopper wa

terfles gekregen. Aan ouders wordt gevraagd 

om gezonde traktaties en lunches mee 

te geven aan hun kinderen. In de school

nieuwsbrief staan hiervoor regelmatig tips en 

voorbeelden. 

Meer informatie over het vignet Gezonde 

School: www.gezondeschool.nl


