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Terugblikken en vooruitkijken
Het moment van schrijven is juli 2020. 
Nog enkele schooldagen voordat de zomervakantie aanvangt.
Daar wordt, zo meen ik te hebben gemerkt, reikhalzend naar uitgekeken op dit 
moment. Dat leest wellicht wat vreemd, omdat u dit pas leest nu het nieuwe 
schooljaar alweer is begonnen. 

Toch sta ik nog even stil bij het schooljaar 
2019/2020. 
Een succesvol schooljaar op diverse terrei-
nen, waaronder een uitstekende waarde-
ring van de inspectie voor Fluvium en de 
door de inspectie bezochte scholen. 
Een roerig jaar omdat we meer dan an-
ders klassen niet naar school konden laten 
gaan door een oplopend lerarentekort, 
waarvoor tijdens stakingsdagen aandacht 
is gevraagd. 
Een bijzonder jaar omdat we onze eigen 
Pabo startten, een uniek en bijzonder 
initiatief. Enkele studenten delen in deze 
nieuwsbrief hun eerste ervaringen met u. 

En naast dit alles, en nog veel meer, was 
het vooral het jaar van de plotselinge 
sluiting van de scholen. 
Onze hele maatschappij werd plotseling 
opgeschrikt door iets wat wij met elkaar 
nog nooit hebben meegemaakt, de co-
ronacrisis. Voor onze scholen betekende 
dit een zeer snelle onvoorbereide omscha-
keling naar afstandsonderwijs. Ik durf 
wel te stellen dat de leerkrachten en alle 
andere medewerkers een unieke prestatie 
hierin hebben geleverd.
Samen met de ouders werd het onderwijs 
voortgezet. Daarnaast konden we ook de 
opvang op een aantal plekken verzorgen, 
zodat mensen in kwetsbare situaties en de 
ouders werkend in vitale beroepen hun 
kinderen konden laten opvangen. 
Het was een ongelooflijk boeiend maar 
vooral ook leerzaam jaar.
Van deze crisissituatie hebben we veel 
geleerd. We zullen daar in september nog 
eens met z’n allen bij stil staan. Immers 
sommige zaken kunnen we ook buiten de 
crisistijd vasthouden. 

Hoewel de plannen voor schooljaar 
2020/2021 natuurlijk alweer op papier 

staan en we uitzien naar de realisatie  
van een prachtig nieuw schoolgebouw 
van Kindcentrum De Plantage in Meteren,  
hebben we van de crisis nog meer 
geleerd.  Veel valt er te plannen maar 
soms haalt de werkelijkheid ons in. Dat 
we dan vooral terugvallen op onszelf en 
de naasten om ons heen, is wellicht het 
belangrijkste besef in deze periode. 

Misschien moeten we dat onszelf en 
onze kinderen ook nu vooral mee blijven 
geven: zorg goed voor elkaar en maak er 
met elkaar, in alle omstandigheden, een 
goed schooljaar van. 

Jeroen Goes 
Voorzitter College van Bestuur
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BALANS x e 1.000

ACTIVA 2020 % 2019 %

Materiële vaste activa 3.148 42,37 3.074 42,30

Financiële vaste activa 0 0,00 0 0,00

Vorderingen 856 11,52 897 12,35

Liquide middelen 3.426 46,11 3.295 45,35

7.430 100,00 % 7.266 100,00 %

PASSIVA

Eigen vermogen 5.640 75,91 5.531 76,12

Voorzieningen 179 2,41 179 2,46

Kortlopende schulden 110 1,48 148 2,04

Langlopende schulden 1.501 20,20 1.408 19,38

7.430 100,00 % 7.266 100,00 %

Jaarrekening 2020 
in het kort

RESULTATENREKENING x e 1.000

Realisatie Begroting Realisatie

BATEN 2020 % 2020 % 2019 %

Rijksbijdragen OCW 14.658 98,53 14.061 99,26 14.070 98,13

Overige overheids-
bijdragen en -subsidies

10 0,07 8 0,06 25 0,17

Overige baten 208 1,40 97 0,68 244 1,70

14.876 100,00 % 14.166 100,00 % 14.339 100,00 %

LASTEN

Personeelslasten 12.046 81,57 11.755 83,30 11.769 82,30

Afschrijvingen 552 3,74 547 3,88 504 3,52

Overige materiële lasten 2.169 14,69 1.809 12,82 2.028 14,18

14.767 100,00 % 14.111 100,00 % 14.301 100,00 %

Saldo baten en lasten 109 0,73 % 55 0,39 % 38 0,27 %

Saldo financiële baten  
en lasten

0 0,00 % 0 0,00 % 1 0,01 %

RESULTAAT 109 0,73 % 55 0,39 % 39 0,28 %

Ik ben 46 jaar en woon in Velp vlakbij 
Arnhem. Naast mijn werk in het onder-
wijs vind ik het leuk om te voetballen,  
te skiën en te tennissen. De laatste jaren 
ben ik veel gaan reizen naar Azië en 
Afrika en heb ik kennis gemaakt met  
veel verschillende culturen. Dit jaar stond 
een reis naar Nepal op de planning,  
maar helaas door het COVID-19 virus 
kan dit niet doorgaan.  

Verder lees ik graag en speel ik graag bord- 
spellen zoals de Kolonisten van Catan. 

Ik ben vanaf 1997 actief binnen het on-
derwijs, in 1998 ben ik gaan werken als 
leerkracht binnen het speciaal onderwijs 
en heb dat vijftien jaar met veel plezier 
gedaan. Ik ben in 2013 begonnen aan 
mijn opleiding voor schoolleider en in 
2015 ben ik locatieleider geworden van 
een school in Oosterbeek. In die periode 
mocht ik samen met het team van de 
school en de kinderopvang een Kindcen-
trum opzetten. Geweldig was de officiële 
opening van het Kindcentrum in 2018. 
Afgelopen schooljaar heb ik op twee 
scholen de directeur ondersteund op 
verschillende gebieden. 

Maar na twintig 
jaar binnen het-
zelfde bestuur 
wilde ik graag 
een verandering 
van werkom-
geving en de 
vacatures op 
Het Palet en  
OBS Est kwamen precies op het juiste 
moment. Een nieuwe stap dus waarbij ik 
alle ervaringen van de afgelopen jaren 
kan meenemen. 
Ik hoop met het team, de ouders en de 
leerlingen er voor te zorgen dat Het Palet 
een school is waar iedereen zich welkom 
voelt, zich kan ontwikkelen en waar we 
goed onderwijs geven. 

Even voorstellen

Stefan Teunissen
Mijn naam is Stefan Teunissen.
Vanaf 1 augustus ga ik vol enthou-
siasme aan de slag als directeur op 
Daltonschool Het Palet in Kesteren 
en zal ik ook één dag in de week di-
recteur zijn van OBS Est. Graag stel 
ik mij via deze weg aan u voor.
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De aanbesteding voor de bouw van 
een Kindcentrum  in nieuwbouwwijk 
‘De Plantage’ in Meteren is gelukt.  
Deze zomer startte aannemersbedrijf 
P. van Leeuwen uit Meerkerk met  
het werk. Het centrum gaat voor- 
zien in de huisvesting van openbaar 
basisonderwijs, een peuteropvang  
en buitenschoolse opvang.

Langdurig proces
Vanaf het moment dat de eerste plan-
nen voor woonwijk ‘De Plantage’ op de 
tekentafel lagen is er al sprake van het 
realiseren van een Kindcentrum in deze 
nieuwe wijk. Sindsdien is er veel gerekend 
en getekend en overlegd met allerlei 
betrokken partijen, waaronder ook de 
directe woonomgeving. Met regelmaat 
luidde de vraag: ‘Wanneer gaat de bouw 
beginnen’? Telkens waren er echter 
onvoorziene omstandigheden die de plan-
ning in de war stuurden en een eerder 
aanbestedingstraject kon helaas niet suc-
cesvol worden afgerond. 

Bouwbord
Maar nu is het dan toch eindelijk zover, 
het moment waar de schoolkinderen, 
leerkrachten én het gemeentebestuur zo 
lang naar hebben uitgekeken. De bouw 
is begonnen! Om dat op een feestelijke 
manier te illustreren heeft de aannemer, 

onder toeziend oog van de enthousiaste  
kinderen en wethouder Govert van 
Bezooijen donderdag 2 juli jl. een mooi 
bouwbord geplaatst.

Planning
Wanneer de bouw voorspoedig verloopt, 
is de oplevering van het Kindcentrum nog 

voor de start van het schooljaar 2021/ 
2022. Het Kindcentrum komt te staan op 
het terrein gelegen in de hoek Kuyckshof/
Schoolhof achter de daar nu aanwezige 
tijdelijke schoolvoorziening. Officieel krijgt 
het gebouw als adres Kuyckshof 2.

Bron: persbericht gemeente West Betuwe

Aanbesteding gelukt

Bouw Kindcentrum De Plantage nu echt van start!
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De Fluvium Academie
Op woensdagavond 8 april van dit jaar zijn negen studenten van start gegaan 
met de Fluvium Academie; een incompany Pabo opleiding voor onze onderwijs- 
ondersteuners. De studenten hebben vanaf de eerste bijeenkomst in november 
2019 hard gewerkt om de toelatingstoetsen te behalen en hebben voor de 
zomervakantie 2020 hun tweede module afgerond.   

De studenten Irene van Gasteren en Sigrid Nikkels komen hieronder aan  
het woord en vertellen iets over het voortraject met de druktes rondom de 
toelating en toelatingstoetsen èn over het verloop van de virtuele en  
fysieke lessen. 

Ineke van Beuzekom, projectleider Fluvium Academie

Het voortraject

“Waarom wil je dan voor de 
klas?” Dat was een van de eerste 
vragen die mij gesteld werd toen 
ik op gesprek was bij Ineke van 
Beuzekom, projectleider van de 
Fluvium Academie. Dat was niet 
moeilijk. Lesgeven is een passie, 
een kinderdroom die nu werke-
lijkheid kan worden door deze 
kans die Fluvium ons geeft. 

Daar ging ik dan aan de studie: drie verplichte toelatingstoetsen 
in twaalf weken. Dat is best wel een pittige opdracht. De meeste 
weekenden vlogen voorbij doordat ik met mijn neus in de boeken 
zat. Dat was ook voor mijn eigen kinderen een rare gewaarwor-
ding. Mama die moet leren? Maar je hebt toch al een baan? Je 
bent toch al juf? Waarom moet je dan nog meer leren? Maar om 
“echt” juf te worden moet je toch echt dat felbegeerde papiertje 
in handen hebben. Dus samen met mijn kinderen aan de studie. 
En dan volgen de examens. Met spanning in het lijf naar het 
examenbureau, ik kende de stof maar toch ben je zenuwachtig. 
Alsof je weer 17 bent en voor je HAVO examen op gaat.  

Maar gelukkig, het is alle negen studenten gelukt! Op naar de 
Kick-Off. Nadat we op een fantastische, inspirerende manier 
waren toegesproken door Jeroen Goes, voorzitter College van 
Bestuur,  is de studie dan echt begonnen!

Irene van Gasteren

Ervaring 
Fluvium Academie

Op 8 april gingen we dan eindelijk van start met de eerste Pabo 
les bij de Fluvium Academie. Dat was meteen anders dan anders 
door de corona-lockdown. Normaal gesproken zouden we les 
hebben in het Fluvium kantoor aan De Panoven in Geldermalsen, 
maar het werd nu thuis achter de laptop in een Virtual Classroom 
en dat is even wennen.

Inmiddels zijn we al wat weken onderweg en hebben we de eer-
ste les van de tweede module achter de rug. Nog steeds virtueel 
helaas, maar ook dat went. Het heeft één voordeel: lekker met 
je joggingbroek achter je laptop een les volgen. Maar zodra het 
weer mogelijk is, dan is elkaar in het echt zien en spreken tijdens 
een les veel fijner. 

Mijn persoonlijke ervaring is 
dat ik het tot nu toe goed te 
combineren vind met mijn 
werk en gezin. De lessen en 
materialen zijn duidelijk en de 
docenten kundig. Ik heb tijdens 
de eerste module enorm veel 
geleerd en kijk met heel andere 
ogen naar de school waar ik 
werk en naar het onderwijs in 
het algemeen. Het is enorm 
interessant en ik ben het vak 
van leerkracht nog meer gaan 
waarderen dan ik al deed.

Ik ben heel blij met deze geboden kans om de Pabo opleiding te 
kunnen volgen en stage te mogen lopen bij een Fluvium school.

Sigrid Nikkels
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Fluvium scholen
Deil De Lokhorstschool Dodewaard De Bellefleur Echteld Prins Willem Alexanderschool  

Est OBS Est Geldermalsen D’n Bogerd • Jan Harmenshof Haaften Koning Willem Alexanderschool  
IJzendoorn OBS Isandra Kesteren Daltonschool Het Palet  

Meteren Meester Aafjesschool • Kindcentrum De Plantage Ochten De Houtkoperschool  
Ophemert Prins Willem Alexanderschool Opheusden Het Palet Opijnen De Rietschoof  

Rhenoy De Bloeiende Betuwe Rumpt De Springplank Tricht Fusieschool OBS Op ’t Hof - De Malsenburg  
Varik Burg. Westerbeek van Eertenschool Waardenburg De Waerdenburght

Bezoekadres
De Panoven 29
4191 GW Geldermalsen
Correspondentieadres
Postbus 173
4190 CD Geldermalsen

T 085 273 46 60
E info@stichtingfluvium.nl
I www.fluvium.nl

School in beeld
We stellen u graag voor aan  
één van onze scholen. Deze keer  
D’n Bogerd in Geldermalsen

Kom gerust een keertje kijken op onze 

school aan de Glorie van Holland 30,

4191 DN Geldermalsen, www.dnbogerd.nl

OBS D’n Bogerd in Geldermalsen 
D’n Bogerd is een middelgrote school in Geldermalsen met rond de 110 leerlin-
gen. We zijn constant in beweging, maar altijd vanuit een opvoedingsklimaat 
waarin kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen en met oog voor verschil in 
tempo en niveau! Niet voor niets is onze slogan: “Excellent voor elk talent!”

D’n Bogerd volgt het continurooster: vijf 
gelijke dagen naar school van 8:30 tot 
14:00 uur. De leerlingen van D’n  Bogerd 
werken sinds schooljaar 2018-2019 in 
clusters: cluster 1-2, cluster 3-4-5 en 
cluster 6-7-8. We hebben voor cluster-
onderwijs gekozen omdat we hier veel 
voordelen in zien. Denk daarbij aan: 

•  De kinderen krijgen instructies in kleine 
groepen. Voor ieder kind dus voldoen-
de aandacht op dit belangrijke mo-
ment. Hierdoor kan het onderwijs beter 
worden afgestemd op de behoefte van 
elk afzonderlijk kind. 

•  Kinderen kunnen leren op een manier 
die het beste bij hen past. 

•  Er wordt klasdoorbroken gewerkt 
waardoor de sociale context van de 
leerlingen wordt vergroot, kinderen 
hebben meer contact met kinderen van 
andere leeftijden. 

We hebben een vruchtbare samenwer-
king met de lokale bibliotheek op het 
gebied van leesbevordering. In samen-
werking met de lees/mediacoach van 
de bibliotheek vormen de leerlingen een 
heuse boekenclub! 

Voor al onze leerlingen wordt een pas-
send onderwijsaanbod samengesteld. 
Onze plus-leerlingen bieden we o.a. 
Spaans en techniekonderwijs aan. Ook 
hebben we een digitale plusklas waarbij 
de kinderen, in de cloud, aan een project 
werken met kinderen van andere scholen 
uit andere dorpen.

We vinden het belangrijk om onze leerlin-
gen een prettige leefomgeving te bieden. 
Daarom hebben we vorig jaar, samen  
met de leerlingen, een nieuw, ‘groen’ 
schoolplein gerealiseerd door tegels te 
vervangen voor beplanting, door plaatsing 
van uitdagende speeltoestellen en is er de 
mogelijkheid om buitenlessen te geven.

Ook hebben we een leerlingenraad 
gevormd van bovenbouw leerlingen. 

Zij mogen met de directeur meedenken 
over praktische zaken in de school en zij 
koppelen de uitkomsten weer terug in de 
klassen. De leerlingen komen met goede 
ideeën en voelen zich meer betrokken bij 
wat er in de school gebeurt.

D’n Bogerd is een ‘gezonde school’ rondom  
het thema welbevinden en sociale veilig-
heid, de Rots-en Watertraining heeft een 
vaste plek in ons onderwijsaanbod.
Het welbevinden van iedereen op school 
wordt bevorderd door een combinatie 
van training, signalering en beleid. De 
basis hiervan is een positief pedagogisch 
klimaat: de school is een veilige plek met 
duidelijke regels, goede interactie tussen 
leerkrachten en kinderen en een positieve 
omgang tussen kinderen onderling. 

Wij zijn trots op onze school en willen dat 
graag aan iedereen laten zien.
Kom gewoon eens een keertje kijken!!

Elly Rouwenhorst
Directeur D’n Bogerd


