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Wat wij met u willen delen:

waar stromen samenkomen

Fluvium Openbaar Onderwijs
Een stichting
Sinds 1 augustus zijn de stichtingen met elkaar gefuseerd. 
Zij ressorteerden per 1 januari 2014 al onder één vlag via de 
Personele Unie. Met 21 locaties, 2100 leerlingen en circa 
200 medewerkers zijn we samen met ‘OPO-R’ en ‘BasisBuren’ 
één van de drie openbare schoolbesturen in de Betuwe. 

Door de fusie hebben we een grote stap gezet in de effi ciëntie 
van het werk. Voor het werk op de scholen zal de fusie geen 
nadelige gevolgen hebben. In die zin blijft alles zoals het was. 
Via een speciale fusie-nieuwsbrief zijn alle medewerkers en 
onze medezeggenschapsraden nader geïnformeerd. 

De organisatiestructuur
Met de aanstelling van een nieuwe voorzitter van het College 
van Bestuur en het vertrek van het andere bestuurslid is er 
met instemming van beide Gemeenschappelijke Medezeggen-
schapsraden en akkoord van de Raad van Toezicht gekozen 
voor een lichtere organisatiestructuur. 

Deze wijziging zal er op termijn toe leiden dat de fi nanciële 
middelen nog optimaler kunnen worden toegekend aan de 
scholen; een kleinere bestuurslaag is fi nancieel aantrekkelijker 
en bespaart geld voor de scholen. 

Het bestuurskantoor bestaat vanaf 1 augustus 2018 uit de 
volgende functies:
– Voorzitter college van bestuur (werktijdfactor 1.0)
– Kwaliteitsmedewerker fi nanciën (wtf 1.0)
– Kwaliteitsmedewerker personeel (wtf 0,65)
– Bestuursondersteuner (wtf 0.9)
– Medewerker personeelszaken (wtf 0.6)

De functie van bovenschools ICT-er zal op korte termijn niet meer bestaan.

Jeroen Goes
Voorzitter College van Bestuur 

Onderwijsgroep Spoenk + Stichting Fluvium = 

Schooljournaal bij de Prins Willem Alexanderschool
Op de Prins Willem Alexanderschool in Ophemert maken de kinderen van groep 6, 7 
en 8 een schooljournaal. Zij zijn hiermee dit schooljaar begonnen. De kinderen be-
denken zelf wat ze in beeld brengen. Als echte reporters doen ze verslag van schoolse 
zaken. Samen met de ICT-stagiaire maken ze van de losse beelden een echt journaal. 
De kinderen kijken vervolgens met elkaar het journaal in de groep. Op deze manier 
maken de leerlingen onder andere kennis met het in beeld brengen van een onderwerp 
en het zelf presenteren hiervan.

 Lees verder op pagina 5  >>



Marieke Coumans
Sinds begin dit jaar ben ik lid van de Raad van Toezicht. Ik maak graag van 
de gelegenheid gebruik om mezelf even voor te stellen. Ik ben moeder 
van twee dochters – Rosalie (8) en Vivian (6) en samen wonen we in Tiel. 
Doordat mijn kinderen op de Prins Willem Alexanderschool in Ophemert 
zitten, heb ik Fluvium (een beetje) leren kennen. 

Affi niteit met het onderwijs heb ik eigen-
lijk al jaren. Naast dat kinderen mij altijd 
interesseren – wat doen ze, wat beweegt 
ze, hoe reageren ze – kom ik uit een 

familie waarin veel gewerkt wordt in het 
onderwijs. Moeder, broer, schoonzus. 
Bij mijn familie thuis aan de keukentafel 
wordt veel gesproken over onderwijs 

Geslaagde 
Inspiratiedag 
Personele Unie

Op 22 mei 2018 vond de jaarlijkse 
Inspiratiedag van de Personele Unie 
plaats. Dit jaar was het thema 
‘Werkgeluk’. De dag werd afgetrapt 
door Henk Galenkamp met een 
presentatie over een professionele 
schoolcultuur. Na de centrale opening 
kon men een workshop naar keuze 
volgen, die allemaal in het teken 
stonden van ‘werkgeluk’.

Tussen de middag was er gelegenheid 
om te lunchen én een inspirerende 
activiteit te doen. Zo kon men o.a. 
een yoga workshop bijwonen, een 
rondje geo-cachen, zingen met een 
echte zangdocente of meedoen aan 
een sportieve work-out. ‘s Middags 
volgde er weer een workshopronde. 
Aan het einde van de dag werden 
de opgedane kennis en de ervaringen 
onder het genot van een hapje en een 
drankje met elkaar gedeeld. 

De evaluatie, die na afl oop onder de 
deelnemers was uitgezet, wees uit 
dat we kunnen terugkijken op een 
zeer geslaagde en inspirerende dag. 

Raad van Toezicht

Klaas Tammes 
Sinds kort mag ik voorzitter zijn van de Raad van Toezicht. Graag stel ik mij 
daarom nader aan u voor. Tot 2013 was ik burgemeester van de gemeente 
Buren, daarvoor van Lienden. Bijna 25 jaar heb ik het ambt van burgemeester 
mogen uitoefenen. Voordat ik burgemeester werd, was ik wethouder (onder-
wijs) en raadslid in Beuningen.

Na mijn studie sociale geografi e aan de 
VU in Amsterdam heb ik een zestal jaren 
lesgegeven op scholen voor voortgezet 
onderwijs in Amstelveen en Apeldoorn. 
Vervolgens was ik gedurende 12 jaar 
docent aan de lerarenopleiding (toen de 
Gelderse Leergangen) in Nijmegen. In 
die periode heb ik mij intensief bezig-
gehouden met de ontwikkeling van het 
aardrijkskundeonderwijs en had ik de 
gelegenheid daarover veel te publiceren, 
onder andere door mee te werken aan 
lesmateriaal bij uitgever Malmberg. 

Schrijven is altijd mijn hobby geweest: 
artikelen, politieke romans en biografi eën. 
Na mijn pensionering in 2013 heb ik er 
min of meer een dagtaak van gemaakt. 
In april van dit jaar verscheen mijn biografi e 
van Ridder van Rappard, ooit spraak-
makend burgemeester van Gorinchem.

Bestuurlijk ben ik in meerdere organisaties 
actief geweest. Nu ben ik nog voorzitter 
van de RvT van Syndion een organisatie 
voor mensen met een beperking, lid van 
de RvC van de ARN (Afvalenergiecentrale 
bij Nijmegen) en ben ik voorzitter van het 
museum Baron van Brakell in Ommeren.

Met heel veel genoegen maak ik nu deel uit 
van de Fluvium gemeenschap. Onderwijs 
blijft mij na aan het hart liggen. Van mijn 
drie kinderen zijn er twee actief in het on-
derwijsveld. Een dochter als docent bij de 
PABO en een andere dochter staat voor 
groep 3. 

Bestuurlijk liggen er grote uitdagingen 
voor: ik hoop mijn steentje te kunnen 
bijdragen aan de verdere ontwikkeling 
van Fluvium in het belang van leerlingen 
en leerkrachten.

Klaas Tammes Marieke Coumans Ronald Philipsen



waar stromen samenkomen

en de ontwikkeling van kinderen. Hoe 
bied je in een maatschappij met veel 
diversiteit kinderen goede begeleiding op 
school? 
Zelf ben ik niet in het onderwijs werk-
zaam, maar een andere weg ingegaan. 
Ik ben ongeveer 15 jaar advocaat. Ook 
tussen de advocatuur en het onderwijs 
zijn veel raakvlakken – bijvoorbeeld bij 
de opleiding en coaching van jonge 
advocaten. Hoe haal je het optimale 
uit je medewerkers? Hoe leer je ze een 
goede balans te vinden tussen werk en 
privé? Vakmensen net als docenten in 
het basisonderwijs die vanuit een passie 
moeten kunnen werken.

Jaarrekening Fluvium 2017 in het kort
BALANS x € 1.000

ACTIVA 2017 % 2016

Materiële vaste activa 2.219 39,43 % 2.268 42,53 %

Financiële vaste activa 76 1,35 % 85 1,59 %

Vorderingen 784 13,93 % 686 12,86 %

Liquide middelen 2.548 45,28 % 2.294 43,02 %

5.627 100,00 % 5.333 100,00 %

PASSIVA

Eigen vermogen 4.039 71,78 % 3.934 73,77 %

Voorzieningen 138 2,45 % 151 2,83 %

Kortlopende schulden 1.285 22,84% 1.106 20,74 %

Langlopende schulden 165 2,93 % 142 2,66 %

5.627 100,00 % 5.333 100,00 %

RESULTATENREKENING x € 1.000

Realisatie Begroting Realisatie

BATEN 2017 % 2017 % 2016 %

Rijksbijdragen OCW 10.165 97,57 % 9.699 98,05 % 10.017 97,31 %

Overige overheids-
bijdragen en -subsidies

8 0,08 % 8 0,08 % 8 0,8 %

Overige baten 245 2,35 % 185 1,87 % 269 2,61 %

10.418 100,00 % 9.892 100,00 % 10.294 100,00 %

LASTEN

Personeelslasten 8.466 82,07 % 8.105 81,90 % 8.330 81,95 %

Afschrijvingen 369 3,58 % 386 3,90 % 384 3,78 %

Overige materiële lasten 1.480 14,35 % 1.405 14,20 % 1.451 14,27 %

10.315 100,00 % 9.896 100,00 % 10.165 100,00 %

Saldo baten en lasten 103 0,99 % -4 0,04 % 129 1,25 %

Saldo fi nanciële baten 
en lasten

2 0,02 % 5 0,05 % 6 0,06 %

RESULTAAT 105 1,01 % 1 0,01 % 135 1,31 %

Onderwijsgroep Spoenk en Stichting Fluvium zijn per 1 augustus 2018 gefuseerd. 
Volledigheidshalve plaatsen wij de jaarrekeningen van beide stichtingen.

Voor een ieder die de media wat betreft 
onderwijs enigszins heeft gevolgd, zal 
het geen nieuws zijn dat de basisscholen 
in Nederland voor de komende jaren 
extra geld hebben gekregen. Mede als 
gevolg van de stakingen in het land zijn 
de  salarissen voor leerkrachten gestegen 
en zijn er extra fi nanciële middelen ge-
komen om aandacht te besteden aan de 
hoge werkdruk in de scholen. De hoogte 
van het bedrag dat de scholen hebben 
ontvangen, is afhankelijk van het aantal 
leerlingen op de school. Zo komt een 
aantal kleine scholen er toch nog bekaaid 
vanaf en zijn op die scholen de middelen 
zeer beperkt. 

Andere scholen hebben de middelen 
kunnen inzetten voor extra leerkrachten 
of onderwijsassistenten. We zijn hoe dan 
ook blij met dit voorlopige resultaat van 
de onderhandelingen. In een peiling on-
der onze medewerkers is echter gebleken 
dat de stakingsbereidheid onverminderd 
groot is. De wensen ten aanzien van 
de salarissen zijn namelijk bij lange na 
nog niet ingewilligd. Na Prinsjesdag 
zal duidelijk worden of er ook in het 
nieuwe jaar nieuwe acties zullen worden 
voorgesteld. 

Jeroen Goes
Voorzitter College van Bestuur

Werkdrukverminderingsgelden

Ronald Philipsen
Sinds maart van dit jaar ben ik toe-
getreden tot de Raad van Toezicht. 
Graag stel ik me nader voor.

Ik woon in Zaltbommel met Bertine 
en twee prachtige zoons, Jelle (17) en 
Wessel (15). Ook in het dagelijks leven 
houd ik me met onderwijs bezig bij Fontys 
Hogescholen in Eindhoven.

Mijn passie voor het onderwijs is ruim 
20 jaar geleden ontstaan toen ik als 
marketeer Basisonderwijs werkte bij 
Uitgeverij Malmberg in Den Bosch. 
Als jong broekie raakte ik ‘aangestoken’ 
door de betrokkenheid van zowel de 
Malmbergers als de leerkrachten die ik 
ontmoette. Jaren later, toen onze kinderen 
op de basisschool zaten in Zaltbommel, 
ben ik als bestuurslid actief geweest voor 
de school en was ik op die manier met 
het onderwijs verbonden.
Momenteel werk ik bij Fontys als direc-
teur van de Hogeschool Marketing en 
Management, waar opleidingen op het 
gebied van marketing, ondernemerschap 
en international business worden aange-
boden. Het is mooi om studenten in die 
fase van hun leven te zien groeien in hun 
persoonlijke ontwikkeling.

Ik ben blij dat ik in de rol van lid van de 
Raad van Toezicht opnieuw betrokken 
word bij het basisonderwijs, mijn oude 
liefde. Vanuit mijn kennis en ervaring als 
onderwijsdirecteur hoop ik een steentje 
te kunnen bijdragen aan de verdere 
ontwikkeling van de stichting.



Jaarrekening Spoenk 2017 in het kort
BALANS x € 1.000

ACTIVA 2017 % 2016

Materiële vaste activa 476 24,46 % 484 26,20 %

Financiële vaste activa 54 2,77 % 69 3,74 %

Vorderingen 272 13,98 % 257 13,91 %

Liquide middelen 1.144 58,79% 1.037 56,15 %

1.946 100,00 % 1.847 100,00 %

PASSIVA

Eigen vermogen 1.453 74,67 % 1.372 74,28 %

Voorzieningen 47 2,42% 42 2,27 %

Kortlopende schulden 438 22,51% 410 22,20 %

Langlopende schulden 8 0,41 % 23 1,25 %

1.946 100,00 % 1.847 100,00 %

RESULTATENREKENING x € 1.000

Realisatie Begroting Realisatie

BATEN 2017 % 2017 % 2016 %

Rijksbijdragen OCW 3.114 94,08 % 2.844 97,90 % 2.878 97,66 %

Overige overheids-
bijdragen en -subsidies

0 0,00% 0 0,00 % 0 0,00 %

Overige baten 196 5,92 % 61 2,10 % 69 2,34 %

3.310 100,00 % 2.905 100,00 % 2.947 100,00 %

LASTEN

Personeelslasten 2.691 83,31 % 2.365 81,38 % 2.380 80,92 %

Afschrijvingen 81 2,51 % 91 3,13 % 85 2,89 %

Overige materiële lasten 458 14,18 % 450 15,49 % 476 16,18 %

3.230 100,00 % 2.906 100,00 % 2.941 100,00 %

Saldo baten en lasten 80 2,42 % -1 0,03 % 6 0,20 %

Saldo fi nanciële baten 
en lasten

1 0,03 % 2 0,07 % 3 0,10 %

RESULTAAT 81 2,45 % 1 0,03 % 9 0,31 %

Onderwijsgroep Spoenk en Stichting Fluvium zijn per 1 augustus 2018 gefuseerd. 

Volledigheidshalve plaatsen wij de jaarrekeningen van beide stichtingen.

Op het Frans aandoend terras van 
 Caspar (Arnhem), onder de koelte van 
grote lindebomen, proostten we op bijna 
vijf jaar Rivierenland. Een tijd waarin ik 
veel nieuwe mensen ben tegen gekomen 
en nieuwe inzichten heb opgedaan. Ik wil 
daar iedereen voor bedanken. 

Mijn vader vertelde eens dat ik – toen ik 
eenmaal kon lopen – elke dag van huis 
liep. Buiten was het te doen. Buiten wa-
ren mijn vriendjes, buiten was de wereld 
die verkend moest worden. Mijn vader 
noemde me ook altijd rusteloos, altijd op 
zoek naar iets.

Ikzelf vond me vooral een zwerver. 
Toen ik kon lezen, werd Flierefl uiter uit 
de boeken van A.M. de Jong (Merijntje 
Gijzen) mijn voorbeeld. 
‘Ik ga zwerven, tot nooit!’ heb ik als kind 
vaak geroepen. Om daarna korzelig te 
reageren op moeders ‘Wel op tijd terug 
voor het eten, Ferdinand!’ Zwervers ken-
nen geen tijd.

Ik ga zwerven, tot ooit!

Op 28 juni jl. nam ik afscheid 
als één van de bestuurders van 
 Fluvium, Onderwijsgroep Spoenk 
en SPGG. Onder de woorden 
‘Ik ga zwerven, tot ooit!’ werd ik 
uitgezwaaid door collega’s binnen 
en buiten de organisatie. Ik vond 
het hartverwarmend.

Het mooie van ‘jong’ zijn in je werk – ik 
sta nog maar aan het begin – is dat je 
weer verder kunt zwerven. Naar een 
andere wereld, naar een ander iets. Refe-
rerend aan mijn brief van 12 april dit jaar 
wil ik ergens anders weer de betekenis-
volheid zoeken die ik zo nodig heb. 

Maar wel onderwijsgerelateerd; blijkbaar 
is mijn zwerfwereld toch kleiner dan 
gedacht. Ik voel me daarin goed en heb 
nog lang niet alles gezien. En meege-
maakt. 

Ik denk niet dat ik ooit ergens nog zo 
word uitgezwaaid als op 28 juni 2018. 
De collega’s van kantoor zongen liederen 

– grote dank aan Robin! – over selfi es, 
fi les en ‘maanden van mijn leven’. Ont-
roerend en tegelijkertijd confronterend. 
Plechtig heb ik me voorgenomen bij mijn 
volgende broodheer minder dramaqueen 
te zijn. Dat moet lukken.

Hoewel ik niet iedereen persoonlijk de 
hand heb kunnen drukken, wens ik ie-
dereen van Fluvium Openbaar Onderwijs 
het beste toe. En geluk.

Ik ga zwerven, tot ooit!

Dikke tip: lees de boeken van Merijntje Gijzen 
en je snapt mijn liefde voor Flierefl uiter.



waar stromen samenkomen

In het schooljaar 2018/2019 zal de locatie 
in Buurmalsen nog haar deuren geopend 
hebben voor alle groepen. Vanaf 
1 augustus 2019 gaan de scholen, in 
afwachting van de realisatie van nieuw-
bouw, voorlopig samen in de locatie van 
Op ‘t Hof in Tricht.

De gemeente Geldermalsen heeft 
opdracht gegeven de haalbaarheid van 
nieuwbouw van een Integraal Kindcen-
trum (IKC) in Buurmalsen, Tricht of daar 
tussenin gelegen te onderzoeken. Het 
onderzoeksteam is van plan nog vóór de 
zomervakantie in contact te komen
met de verschillende belanghebbenden,
waaronder beide dorpsraden en de inwo-
ners van beide kernen. De inbreng van de 
verschillende partijen wordt gebruikt om 
te bepalen wat de best mogelijke locatie 
voor de nieuwbouw van een IKC zou 
kunnen zijn. Eind augustus 2018 wordt 

de tussenstand van het onderzoek bekend 
gemaakt. Het onderzoeksrapport wordt 
uiterlijk 30 september 2018 defi nitief 
afgerond.
Beide teams gaan in het overgangsjaar 
een vervolg geven aan het inrichten van 
de organisatie en het onderwijs, zodat de 
werkelijke samenvoeging per 1 augustus 
2019 zo soepel mogelijk kan verlopen.
Het transitiejaar wordt gebruikt om de 
integratie van de onderwijsorganisatie 
vorm te geven, door o.a. gezamenlijke 
activiteiten te organiseren voor leerlingen, 
teams en ouders. 

De nieuwe school krijgt een nieuw on-
derwijsconcept met het beste van beide 
scholen en méér. Door een fusie, vanuit 
een nu nog gezonde situatie, kunnen we 
van de overheid de komende zes jaar nog 
fusiegelden ontvangen. Dit ondersteunt ons 
zeer bij de uitvoering van onze plannen. 

Scholenfusie Buurmalsen en Tricht
De gemeente is bereid te investeren in een 
compleet nieuw en duurzaam gebouw. 
De fusie én de nieuwbouw geeft ons 
vertrouwen in datgene wat we ons 
voorstellen:
Toekomstbestendig, kwalitatief goed 
onderwijs voor leerlingen van beide 
dorpen! Er staat een hoop te gebeuren, 
dit is spannend, maar ook erg leuk. 
We kijken ernaar uit!

Margreet van Iterson
Directeur Op ’t Hof

Nieuw schoolplein voor OBS Het Palet
Op 12 april jl. is er bij openbare basisschool Het Palet 
in Opheusden een buurtspeelterrein geopend, waar 
kinderen op alle manier kunnen ontdekken, spelen en 
bewegen. Het schoolplein is gerealiseerd met eigen gelden 
en diverse subsidies van het NSGK (www.nsgk.nl), 
Rabobank, Jantje Beton, stichting Wees een Zegen en 
ook de gemeente Neder-Betuwe heeft een bijdrage 
geleverd voor zowel het speelterrein als een bedrag 
voor de groene initiatieven. 

Om alle kinderen, dus met en zonder beperking, samen naar 
hartenlust te kunnen laten spelen en ontdekken, stellen wij 
ons plein open voor de omgeving na schooltijd, in weekenden 
en vakanties en vergroten daarmee de ruimte om te spelen. 
Hiermee wordt het plein een speel- en ontmoetingsplek voor 
de hele buurt.

ODS Meester Aafjesschool is de brand meester!
De brand van oudejaarsavond 2017 op de ODS Meester 
Aafjes in Meteren heeft geleid tot grote renovatiewerkzaam-
heden van de lokalen van de kleutergroepen. 

Een half jaar verder zijn deze werkzaamheden afgerond. Het 
heeft veel aanpassingsvermogen van kinderen en leerkrachten 

gevraagd: de BSO was tijdelijk in de aula gehuisvest en de 
kleurgroepen konden in de lokalen van de BSO terecht. Het 
was rommelig en het zorgde voor ruimtegebrek, maar vlak 
voor de zomervakantie was het einde in zicht en werd het 
afgebrande deel van de school nieuw en schoon opgeleverd. 
Dit mede dankzij de hulp van de leerkrachten van de school 
en de medewerkers van de BSO.
Na de zomervakantie kon er gestart worden in een goed 
ingericht gebouw.
De Mr. Aafjesschool bedankt ieder voor zijn inzet, hulp en 
getoonde betrokkenheid!

Anglia examens bij de Jan Harmenshof
Op de Jan Harmenshof zijn in april van dit jaar Anglia exa-
mens afgenomen bij de leerlingen van de groepen 6 en 8. 
Alle leerlingen zijn getoetst op hun luister-, spreek-, schrijf- 
en leesvaardigheid in het Engels. Het examen is afgenomen 
op vier niveaus waarvan Elementary het hoogste was. Zes 
leerlingen uit groep 8 hebben dit examen met hele hoge 
eindscores behaald, namelijk VMBO TL examenniveau. 
Ook de andere leerlingen hebben het uitstekend gedaan. 
De groep 8 leerlingen verlaten de basisschool allemaal met 
een mooie voorsprong in het Engels, maar vooral zonder 
spreekangst en met het vertrouwen dat het leren van vreem-
de talen ze wel zal lukken!

Op 1 juni jl. hebben de medezeggenschapsraden van De Malsen burg en 
Op ‘t Hof ingestemd met de fusie en de bijbehorende fusie-effectrapportage. 
Teams, directies en medezeggenschapsraden zijn blij dat de scholen per 
1 augustus 2019 volledig zullen fuseren. 
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Fluvium scholen
Buurmalsen De Malsenburg Deil De Lokhorstschool Dodewaard De Bellefl eur 

Echteld PWA School Est Openbare Basisschool 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 Op ’t Hof 
Varik 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@stichtingfl uvium.nl
I www.fl uvium.nl

School in beeld
We stellen u graag voor aan 
één van onze scholen. Deze keer 
Kindcentrum De Plantage.

Kom gerust een keertje kijken op onze 

school aan de schoolhof 1, 4194 AK 

Meteren (www.kindcentrumdeplantage.nl)

De Plantage

Dit schooljaar zorgen we dat de kinderen 
van 2 jaar tot ongeveer 8 jaar in een 
doorgaande lijn samen spelen, samen-
werken en samen leren (van de peuter-
groep tot en met groep 4). Zodra het 
kindcentrum staat, is ons doel dat de 
leerlingen zich op dezelfde wijze aange-
sproken en thuis voelen. Onafhankelijk 
of ze nu gebruik maken van voor- of 
naschoolse opvang, onderwijs of tussen-
schoolse opvang. Voor de ontwikkeling 
van ons onderwijs zullen we ons richten 
op gepersonaliseerd leren. Daarbij zal ICT 
een belangrijk onderdeel zijn.
 
Een nieuw gebouw is ontworpen in de 
stijl van de wijk en belooft een centraal 
ontmoetingspunt te worden voor alle 
bewoners van de Wijk ‘de Plantage’. 
De huizenbouw gaat gestaag verder en 
van een crisis is niets meer te merken. Wij 

rekenen erop dat we met de start van het 
schooljaar 2019/2020 het nieuwe ge-
bouw kunnen betrekken. Dan zal in ieder 
geval groep 5 er ook bijkomen (tegen die 
tijd wordt natuurlijk ook gekeken of het 
aanbod doorgetrokken kan worden tot en 
met groep 8).
 
Dit schooljaar maken we nog gebruik van 
het tijdelijke gebouw aan de Schoolhof 1. 
Fluvium Openbaar Onderwijs maakt het 
fi nancieel mogelijk dat we qua personeel 
in het komend schooljaar de kinderen 
goed kunnen bedienen. Naast de 
pedagogische medewerkers van de 
peuterspeelzaal zullen twee leerkrachten 
en een onderwijsassistent het leven, 
wonen, spelen en leren vormgeven.

Willem Snel 
Directeur De Plantage 

Na de eerste groeistuipen van ons Kindcentrum De Plantage neemt het 
leerlingenaantal in het komend schooljaar onverminderd toe. We zijn heel 
klein begonnen en de groei begint er nu in te komen.


