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Introductie interim bestuurder
Stichting Fluvium
De Raad van Toezicht heeft Pieter Gilden vanwege het vertrek van Jeroen Goes
aangesteld om de bestuurlijke taken per 1 januari 2022 tijdelijk op zich te
nemen tot het moment dat er een definitieve opvolger voor hem is gevonden.
Pieter Gilden stelt zich graag aan u voor.
Mijn naam is Pieter Gilden. Ik ben 64
jaar, getrouwd en heb twee dochters,
een zoon en drie kleinkinderen. Vanuit
mijn passie voor onderwijs en bij alles
wat ik doe, staat het welzijn van elke
leerling voorop. Ook zorg voor personeel,
goede onderwijskwaliteit, adequate
huisvesting en een organisatie die zich
blijft ontwikkelen zijn voor mij belangrijke
aandachtspunten. En dit vooral samen
met en voor elkaar.
Het vak van onderwijsbestuurder heb
ik naast diverse landelijke bestuurlijke
functies vooral uitgeoefend in het
Zoetermeerse onderwijsveld bij de
Unicoz onderwijsgroep in de periode
2001-2019. Ik heb zodoende ruime
ervaring in het onderwijs, bestuur en
toezicht. Na een flink aantal jaren in
het Zoetermeerse was ik toe aan een
nieuwe uitdaging. Zodoende startte ik
begin 2019 als zelfstandig ondernemer
met als kernactiviteiten bestuurder ad
interim, advies over toezicht en bestuur,
personeel en organisatie en coaching
van/klankborden met toezichthouders
en bestuurders. Fluvium is mijn vijfde
interim opdracht binnen het primair en
voortgezet onderwijs.
Inmiddels ben ik een kleine maand actief.
Bij de start van mijn werkzaamheden
heeft een fijne overdracht plaatsgevonden
door de voormalige bestuurder Jeroen
Goes en de medewerkers van ons
stafbureau. Ook heb ik kennis gemaakt
via google meet met de directeuren van
de scholen en de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). In al
die gesprekken heb ik bevlogen collega’s
ontmoet die met hart en ziel werken
op één van onze mooie scholen. In de
eerste periode ben ik helaas net als vele
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anderen veel thuis werkzaam geweest.
Schoolbezoek werd behoudens een aantal
noodzakelijke ontmoetingen niet gedaan.
Door goede ICT-voorzieningen binnen
Fluvium maken we optimaal gebruik
van digitale communicatiemiddelen.
Fluvium is een financieel gezonde en
goed functionerende organisatie. Er is
veel aandacht voor en met elkaar en ook
voor de verdere ontwikkeling van onze
scholen aan de hand van ons strategisch
Kompas. Helaas heeft Covid en het tekort
aan personeel nog steeds impact op al
onze scholen en zie ik daarbij veel inzet
en flexibiliteit van alle medewerkers en
directeuren. Desalniettemin merk ik met
grote waardering dat zowel binnen de
scholen als op het stafbureau met veel
passie en inzet wordt gewerkt om ons
onderwijs in het belang van elk kind nog
mooier te maken.

In ’t Zonnetje
gezet
UIT DIENST WEGENS
(PRE)PENSIOEN
- 1 augustus 2021
Maja Borg
leerkracht Meester Aafjesschool
- 1 september 2021
Willy Bogards
leerkracht Het Palet Opheusden
- 1 september 2021
Oda Schmalhausen
leerkracht OBS Isandra
- 1 september 2021
Wilma d’Hollosy
leerkracht Burg. Westerbeek
van Eertenschool
- 1 oktober 2021
Inge Baeten
leerkracht D’n Bogerd
- 21 oktober 2021
Dick van Hattum
conciërge De Bellefleur,
OBS Isandra, Houtkoperschool, 		
PWA-Echteld
- 1 januari 2022
Gerda Schaap
schoonmaakster Het Palet
Opheusden
- 1 januari 2022
Willem Snel
directeur Meester Aafjesschool
en KC De Plantage
- 1 februari 2022
Anny Story
leerkracht De Bloeiende Betuwe

Nieuwbouwprojecten
Fluvium openbaar onderwijs heeft momenteel drie nieuwbouwprojecten die in
samenwerking met de gemeenten worden uitgewerkt. Hieronder de stand van
zaken.

Op dit moment vindt er nog een
verkeersonderzoek plaats om de
geschiktheid van de voorgenomen
locatie (huidige locatie Jan Harmenshof)
te beoordelen. Wanneer dit positief
is afgerond, zal de volgende stap het
selecteren van een architect zijn.
Nieuw IKC voor Tricht en Buurmalsen
Op dit moment wordt samen met de
projectleider VKZ, gemeente West
Betuwe, Chapeau Kinderwerk en Fluvium
openbaar onderwijs hard gewerkt aan
een functioneel plan van eisen en een
technisch plan van eisen. Hiervoor is
een aantal werksessies geweest waar
de directie, de teams, de MR en de
oudercommissie van de school samen
met de beleidsmedewerker huisvesting
namens Fluvium input hebben gegeven.
Op dit moment worden de voor
bereidingen getroffen voor de
architectenselectie. Er is een lijst
aangedragen van architectenbureaus
die worden uitgenodigd om in te
schrijven. Via een presentatie aan de
werkgroep en de stuurgroep willen wij
de architect selecteren die het beste bij
ons project past.

JUBILEA
ONDERWIJSDIENSTVERBAND
25 JAAR		
- 2 september 2021
Petra Menting
leerkracht De Bellefleur
(inmiddels uit dienst)
- 27 december 2021
Jeroen Goes
voorzitter CvB Fluvium
(inmiddels uit dienst)
- 27 juli 2022
Roëlle Blom
leerkracht Burg. Westerbeek
van Eertenschool

40 JAAR		
- 25 oktober 2021
Marjan Streng
leerkracht De Springplank
- 7 april 2022
Hannie Kerkhof
directeur Jan Harmenshof
- 15 april 2022
Marjon van Mook
leraarondersteuner De Springplank

Oranje Nassauschool en de
Jan Harmenshof, IKC Geldermalsen
Het realiseren van een nieuw IKC
nabij het centrum van Geldermalsen
waarin de Jan Harmenshof, de Oranje
Nassauschool, de Kinderopvang en een
gymzaal worden gehuisvest, heeft een
zorgvuldige voorbereiding nodig gehad
om de samenwerking in het nieuwe
gebouw nader uit te werken. Inmiddels
is er een ruimtelijk en functioneel
programma van eisen en een technisch
programma van eisen in samenwerking
met HEVO opgesteld.

MFA Dodewaard
Wij zijn samen met de gemeente
Neder-Betuwe aan het onderzoeken of
het realiseren van een multifunctionele
accommodatie nabij sporthal De Eng
mogelijk is. In dit project gaan de
scholen de Bellefleur, de Hien, de kinder
opvang en het dorpshuis samen in één
gebouw. Voor het onderzoek is ICS
adviseurs aangetrokken om de teams, de
werkgroep en de stuurgroep
te begeleiden.
Inmiddels heeft de gemeente NederBetuwe een voorbereidingskrediet
verstrekt zodat een volledig uitgewerkt
plan voor de zomer aan de raad kan
worden voorgelegd. Hiervoor is een
ruimtelijk en functioneel programma
van eisen opgesteld. Dit zal worden
aangevuld met een technisch programma
van eisen zodat het project in principe
klaar is voor de architectenselectie. De
raad moet nog wel akkoord gaan met het
beschikbaar stellen van het budget voor
de realisatie van het MFA Dodewaard.
Daarnaast vindt er nog een onderzoek
plaats naar risico’s van de kavel naast De
Eng en de naastgelegen bedrijven op het
gebied van geluid en fijnstof. Op de korte
termijn zal de raad worden geïnformeerd
over de vorderingen die op dit moment
gemaakt zijn in dit ambitieuze project.
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OBS De Waerdenburght &
OBS De Rietschoof
De teams van OBS De Waerdenburght & OBS De Rietschoof vallen onder één
directie en één Interne Begeleider. In de dagelijkse aansturing ondersteund
door een directieondersteuner. Hoewel de scholen verschillend zijn, en beiden
hun eigen speerpunten kennen, hebben zij ook grote overeenkomsten. Het
mooie van de teams is, dat zij samen optrekken in het delen van expertise
en kennis en een open mind hebben. Hierdoor kunnen beide scholen samen
meer kwaliteit bieden.
De professionaliseringsbehoefte van de
leerkrachten is groot. Zij beseffen dat
kennis hen kan helpen bij een goede
begeleiding van de leerlingen.
Op beide scholen zijn de teams er in
geslaagd om een sterke zorgcultuur te
realiseren waarbij aandacht is voor alle
leerlingen. Wij zijn daar zelf best trots
op. Dit kunnen wij nog beter, door in te
zetten op het realiseren van een goed
netwerk, waarbij wij kunnen profiteren
van de expertise van onze externe
partners en collega-scholen.
Naast alle mooie dingen die wij dagelijks doen, profileren beide scholen zich
op inzet tot Samenwerking op velerlei
fronten. Dit durven wij gerust met een
hoofdletter te schrijven.

Voor de teams betekent dit de onderlinge samenwerking. Mensen kennen
elkaar goed, zijn op elkaar ingespeeld en
benaderen elkaar met respect. Dit vormt
een sterke basis voor de dagelijkse gang
van zaken op de werkvloer.
De teams stimuleren onze leerlingen
in samenwerken. Dat betekent dat op
beide scholen veel aandacht uitgaat naar
het aanleren van sociale vaardigheden
en de bewustmaking van wat respect
inhoudt. Wij merken de effecten van
onze investeringen in de algemene
goede sfeer die in de scholen heerst.
Samenwerking met ouders
Wij zijn ons ervan bewust dat wij
alleen het meest mogelijke voor
kinderen in hun leerproces behalen,

Scholen in beeld
We stellen u graag voor aan
twee van onze scholen. Deze keer
OBS De Waerdenburght &
OBS De Rietschoof.

Kom gerust een keertje kijken op
onze scholen: OBS De Waerdenburght,
De Koeldert 26, 4181 CK Waardenburg.
OBS De Rietschoof, Zandstraat 14,
4184 EE Opijnen

als deze samenwerking in orde is en op
basis van vertrouwen.
Wij voeren startgesprekken met ouders
aan het begin van het schooljaar, waarbij
sociaal-emotioneel welzijn en de leerbehoeften van het kind centraal staan.
In het tweede gesprek, halverwege
het schooljaar, focussen wij ons in het
oudergesprek op resultaat en cognitieve
ontwikkeling. Er is voortdurend sprake
van afstemming, waarbij wij rekening
houden met de wisselwerking tussen het
kind en zijn omgeving.

Lees verder op achterzijde >>

Even Voorstellen

Madeleine van Noordt Wieringa
Mijn naam is Madeleine van Noordt Wieringa. Ik ben 58 jaar en getrouwd
met Marc Rijerse. Zowel Marc als ik hebben twee volwassen zonen.
Toen ik vier was, wist ik al dat ik
juf wilde worden en die droom is
uitgekomen. Binnen het onderwijs
heb ik diverse functies gehad en sinds
2011 ben ik directeur. Eerst van twee
scholen in Rotterdam, vervolgens van
scholen in Gouda en Bodegraven en nu
mag ik gaan beginnen op de Meester

Aafjesschool in Meteren.
Het mooie van onderwijs vind ik dat
je kinderen mag begeleiden in hun
ontwikkeling. Dat je ze mag laten
ontdekken waar hun kracht en talent
zit. Als ze dat hebben ontdekt kunnen
ze zelfverzekerd de toekomst
tegemoet zien!
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samenwerking tussen beide organisaties
om de goede kwaliteit van ons aanbod te
kunnen blijven garanderen.

>> vervolg van de vorige pagina:
Scholen in beeld

Samenwerking met externen
Expertise die wij zelf niet in huis hebben
maar die nodig is om onze leerlingen
optimaal te begeleiden vinden wij bij onze
externe partners. Wij werken samen met
een groot scala aan specialisten en hulpverleners en proberen deze ondersteuning
zoveel mogelijk in de eigen school te laten
plaatsvinden. Zo blijft het kind in zijn
vertrouwde omgeving.
Samenwerking met de peuterspeelzalen
van het Fantaziehuis
Met deze partner stemmen wij de
voorschoolse educatie af zodat ook de
allerjongste leerlingen een stabiele start
in het basisonderwijs kunnen maken. Het
samen optrekken in de ontwikkeling van
het jonge kind vraagt om een intensieve

Samenwerking met Welzijn West Betuwe
Wij maken dankbaar gebruik van hun
aanbod op sportief en cultureel gebied.
Vooral hier zijn de verschillen in cultuur tussen de scholen zichtbaar. OBS
De Waerdenburght focust zich op het
beweegaanbod. Deze school heeft het
gezonde school certificaat ‘Bewegen’ en
verwerkt op een mooie wijze het bewegend leren in haar lesaanbod. Een aantal
leerkrachten heeft de Post-HBO opleiding
beweegspecialist gevolgd om een goede
beweegcultuur te kunnen garanderen.
OBS De Rietschoof heeft een passie, en
daarmee een voorkeur voor het culturele
aanbod en is op dit moment hard aan het
werk om zich op de culturele vakgebieden
te versterken.

Corona
Corona heeft de samenwerking tussen
de scholen wel op een lager pitje gezet.
Wij waren gestart met gezamenlijke
bouwoverleggen. De onderbouw en de
bovenbouw van beide scholen pakten
twee keer per jaar een middag om over
hun onderwijs te sparren. We vulden
gezamenlijk studiedagen in, wat ons ook
financiële voordelen brengt. We kijken
reikhalzend uit naar een nieuw tijdperk
waarin wij weer vrij kunnen bewegen
en wij deze mooie insteek kunnen gaan
continueren. Want dat samenwerking ons
verder brengt, staat als een paal boven
water!
Alieke Bel
Directeur OBS De Waerdenburght en
OBS De Rietschoof

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
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

