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Pim Spijker is de nieuwe voorzitter  
van het College van Bestuur
De Raad van Toezicht heeft Pim Spijker per 1 juni jongstleden benoemd als 
nieuwe voorzitter van het College van Bestuur. Hij heeft zich laten inwerken 
door de interim bestuurder Pieter Gilden die tot de zomervakantie bij ons 
werkzaam was. Pim Spijker stelt zich graag aan u voor. 

Voor de zomervakantie ben ik gestart 
als bestuurder bij Fluvium. Ik mocht 
kennismaken met collega’s op het 
stafbureau in Geldermalsen en bezocht 
al een enkele school. Ook heb ik kennis 
gemaakt met de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) en met 
de Raad van Toezicht. Mijn eerste indruk 
is dat op onze scholen met veel passie en 
inzet wordt gewerkt aan goed onderwijs 
voor alle leerlingen en dat Fluvium 
een vooruitstrevend en professioneel 
samenwerkend bestuur is. De komende 
weken zal ik alle scholen uitgebreid 
bezoeken om de kinderen, de ouders  
en het team te ontmoeten. Ik zie daar 
naar uit!
Voordat ik bij Fluvium begon, was ik als 
bestuurder bij het speciaal onderwijs in 
Amersfoort werkzaam. Daarvoor heb ik 
jarenlang zelf voor de klas gestaan, altijd 
in het speciaal onderwijs. Ik was ‘meester 
Pim’ bij kleuters tot en met pubers. Ik 
ben 54 jaar, woonachtig in Wageningen 
en heb twee jongvolwassen dochters 
die zelfstandig wonen en werken. Als 
hobby’s maak ik graag theater, als speler 
of achter de schermen en hou ik van 
Franse oldtimers. 
Mijn passie ligt bij kinderen en jongeren in 
het basisonderwijs. Hen wil ik helpen hun 

talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 
Vanuit mijn bestuurlijke rol verken ik 
graag samen met kinderen, schoolteams 
en ouders wat de vraagstukken zijn. Waar 
willen we als school en bestuur naar toe? 
Waar zijn wij erg goed in? Wat maakt 
ons een goede werkgever? En ook: wat 
willen we niet, of niet meer? Zo komen 
we samen tot inzichten in de kansen en 
belemmeringen. Met als resultaat: goed 
onderwijs! 

Ik wens u en uw kinderen een heel erg 
fijn schooljaar en graag tot ziens!

waar stromen samenkomen

Nieuwbouw- en verduurzamingsprojecten
Vanuit de integrale huisvestingsplannen van de gemeente West Betuwe en  
Neder-Betuwe zijn er diverse projecten opgestart voor nieuwbouw en verduur-
zaming. 

Een aantal scholen komt in aanmerking 
voor vervangende nieuwbouw of 
grootschalige renovatie op de korte 
termijn of middellange termijn. Op 

dit moment hebben wij drie nieuw-
bouwprojecten en vijf verduurzamings-
projecten. Hieronder de stand van zaken.

Lees verder op pagina 2  >>



Nieuwbouw fusieschool Op ’t Hof –  
De Malsenburg en Chapeau Kinderwerk
Na het opstellen van het ruimtelijk 
programma van eisen en het technisch 
programma van eisen heeft een 
architectenselectie plaatsgevonden. 
Na de presentaties van de architecten 
is er gekozen voor B2 architecten uit 
Molenhoek. Inmiddels ligt er een fraai 
schetsontwerp op tafel dat uiteindelijk 
moet leiden tot een voorlopig ontwerp. 
In de komende maanden wordt hier 
hard aan gewerkt en wordt er tevens 
naar de verkeerssituatie gekeken. Ook 
zijn er voorbereidingen getroffen voor 
een tijdelijke huisvesting voor de school 
gedurende de bouwperiode. 

Nieuwbouw MFC Dodewaard
Voor het nieuwbouwplan bij de Sporthal 
de Eng in Dodewaard is het ruimtelijk 
programma van eisen goedgekeurd door 
de stuurgroep en is er een begin gemaakt 
met het technisch programma van eisen. 
Inmiddels is er een uitvraag gedaan 
onder architecten. De architecten hebben 
zich gepresenteerd in moodboards die 
beoordeeld werden door de werkgroep. 
Hieruit is een shortlist gemaakt van vijf 
architecten. 

In november komt het project in de 
raad met alle documentatie die nodig 
is om een beslissing te nemen over 
het beschikbaar stellen van het budget 
voor realisatie van het project. Ruim 
voor die tijd moeten alle scenario’s en 
alternatieven worden doorgerekend. 
Na een go vanuit de gemeenteraad 
kan de architect worden geselecteerd 
en gecontracteerd, zodat er gestart kan 
worden met het voorlopig ontwerp. 

Nieuwbouw Oranje Nassauschool, 
Jan Harmenshof, gymzaal en Chapeau 
Kinderwerk
In november 2021 werd het ruimtelijk 
programma van eisen vastgesteld in 
de stuurgroep en werd er een begin 
gemaakt met het technische programma 
van eisen. Op dit moment staat er voor 
eind augustus een architectenselectie 
gepland en kan er na de selectie een start 
worden gemaakt met het ontwerp op de 
locatie waar nu de Jan Harmenshof staat.

Verduurzamingsprojecten
Scholen die later aan de beurt zijn in 
het integraal huisvestingsplan van de 
gemeente West Betuwe krijgen met 

behulp van een gemeentelijke subsidie 
een verduurzamingsslag. Bij Fluvium 
betreft het de Springplank in Rumpt, 
De Meester Aafjesschool in Meteren, 
De Prins Willem Alexanderschool in 
Ophemert, De Rietschoof in Opijnen  
en de Waerdenburght in Waardenburg.

De verduurzaming van de Springplank in 
Rumpt is inmiddels helemaal afgerond. 
De verduurzaming van de Meester 
Aafjesschool is in volle gang en zal dit 
jaar nog worden afgerond. 
De werkzaamheden op de Prins Willem 
Alexanderschool, de Rietschoof en  
de Waerdenburght starten in de tweede 
helft van 2022. Voor de Rietschoof en  
De Waerdenburght loopt het project  
door in 2023. Na de verduurzaming 
zijn de scholen van het gas af, wordt de 

energie opgewekt middels zonnepanelen, 
hebben de scholen zeer goede 
luchtbehandeling en ledverlichting.

   

BALANS x e 1.000

ACTIVA 2021 % 2020 %

Materiële vaste activa 3.136 43,98 2.976 42,11

Financiële vaste activa 0 0,00 0 0,00

Vorderingen 979 13,73 1054 14,91

Liquide middelen 3.015 42,29 3.038 42,98

7.130 100,00% 7.068 100,00%

PASSIVA

Eigen vermogen 4.989 69,97 5.017 70,98

Voorzieningen 261 3,66 235 3,32

Kortlopende schulden 1.802 25,27 1.736 24,56

Langlopende schulden 78 1,09 80 1,13

7.130 100,00% 7.068 100,00%

Jaarrekening 2021 in het kort

RESULTATENREKENING x e 1.000

Realisatie Begroting Realisatie

BATEN 2021 % 2021 % 2020 %

Rijksbijdragen OCW 15.978 98,62 14.702 98,85 14.782 98,51

Overige overheids-
bijdragen en -subsidies

67 0,41 56 0,38 100 0,67

Overige baten 156 0,96 115 0,77 124 0,83

16.201 100,00% 14.873 100,00% 15.006 100,00%

LASTEN

Personeelslasten 13.262 81,78 12.550 82,28 12.998 83,18

Afschrijvingen 601 3,71 591 3,87 581 3,72

Overige materiële lasten 2.354 14,52 2.112 13,85 2.048 13,11

16.217 100,00% 15.253 100,00% 15.627 100,00%

Saldo baten en lasten -16 -0,10% -380 -2,55% -621 -4,14%

Saldo financiële baten  
en lasten

-12 -0,07% 0 0,00 % -2 -0,01%

RESULTAAT -28 -0,17% -380 -2,55% -623 -4,15%
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Even Voorstellen

Daniel Koelink en de taalklas  
voor Oekraïense kinderen 
Mijn naam is Daniel Koelink. Ik woon in Culemborg met mijn vrouw, dochter, 
zoon en onze poes. Onze dochter gaat na de zomer naar de brugklas. Erg 
spannend om dit als ouder mee te maken. Onze zoon gaat naar groep acht.

Wij vinden het als gezin erg leuk 
om nieuwe landen en culturen te 
ontdekken. Vandaar ook, dat we twee 
jaar op Aruba hebben gewoond. Mijn 
vrouw die ook in het onderwijs zit, 
gaf les aan een kleuterklas en ik gaf 
les op de Mavo in Oranjestad. Vanuit 
Aruba hebben we twee jaar lang de 
Caribbean en Zuid-Amerika verkend. 
Kerst vieren in Colombia met twee jonge 
kinderen is een van mijn meest dierbare 
herinneringen uit die tijd. 

Na 12 jaar in het VO te hebben gewerkt, 
zocht ik een nieuwe uitdaging. Deze 
uitdaging heb ik gevonden in de 
Taalklas. Met veel plezier stap ik dan ook 
sinds begin april op mijn fietsje richting 
Beesd en per 1 augustus heb ik ook de 
coördinatie van de Taalklas overgenomen 
van Madeleine van Noordt Wieringa, de 
directeur van de Meester Aafjesschool. 

Graag vertel ik wat meer over de 
start en het verloop van de Taalklas 
Woensdag 6 april was het zover: De 
Taalklas in Beesd opende haar deuren. 
Vijftien zenuwachtige kinderen stapten 
uit de taxibusjes en namen plaats in 
de bankjes. Vanaf toen startte voor de 
leerlingen, maar ook voor de collega’s 
een prachtig avontuur. 

In het begin was alles nieuw en moesten 
we veel aan elkaar wennen. In Oekraïne 
krijgen de leerlingen een (vaak) warme 
lunch op school. De broodtrommel was 
daardoor nieuw voor de meesten. 
Hoe ga je daar dan mee om? Kun je daar 
de hele dag uit eten? Kan die helemaal 
vol met snoep? Allemaal zaken waar we 
mee te maken kregen en die voor ons zo 
gewoon zijn. Langzaamaan landden  
de kinderen in hun nieuwe schooltje.  
Er ontstond rust en er kwam regelmaat.  

Na de zomervakantie ben ik gestart 
als directeur op KC De Plantage. 
Ik ben Sandra Kosterman, getrouwd, 
moeder van twee volwassen 
kinderen, trotse oma van twee 
kleinkinderen. 

Al vroeg wist ik wat ik wilde worden: 
dierenarts of juf. Het werd juf! Dieren 
zijn nu mijn hobby. Ik woon samen met 
mijn echtgenoot, onze paarden, honden, 
katten en kippen in het buitengebied 
van Ommeren. Daar geniet ik dagelijks 
van een rit op mijn paard, wandelen met 
de honden of het lezen van een boek in 
onze fijne tuin.

Mijn onderwijscarrière startte als docent 
wiskunde/A.V.O. in het speciaal voort-
gezet technisch onderwijs. Daarna heb 

Af en toe besef ik mij opeens weer wat 
deze kinderen hebben meegemaakt. Als 
er een straal-jager overvliegt, duiken 
dezelfde twee leerlingen altijd gillend 
weg. De eerste keer het luchtalarm op 
maandag 12:00 uur was ook anders dan 
in andere klassen... 
  
Treurig was het dat we één van de 
groepen moesten opheffen door het 
gebrek aan leerkrachten. Deze en ook 
andere kinderen hebben inmiddels hun 
weg gevonden naar reguliere scholen in 
de omgeving. Na de zomer zijn we met 
twee groepen gestart. Wellicht dat dit 
er drie worden. We hopen alle kinderen 
een fijne landing te geven bij ons in de 
gemeente West Betuwe.

ik als leerkracht in verschillende groepen 
op twee basisscholen gewerkt. Op 
die tweede school heb ik, gedreven 
door mijn passie voor onderwijs, 
een ontwikkeling doorgemaakt van 
leerkracht naar intern begeleider tot 
schoolleider. Omdat deze school een 
kleine dorpsschool was, was ik alles in 
één. Dat was aanpakken en gelijk ook 
ontzettend leerzaam! Vervolgens ben ik 
als directeur werkzaam geweest op een 
school in Vianen.
En dan nu directeur van De Plantage. 
Het is een voorrecht om in dit 
prachtige gebouw, met deze bevlogen 
leerkrachten, leergierige kinderen en 
betrokken ouders, onderwijs te mogen 
maken. Ik hoop hier én binnen Fluvium, 
door het delen van mijn ervaring, van 
betekenis te kunnen zijn!

waar stromen samenkomenwaar stromen samenkomen

Even Voorstellen

Sandra Kosterman, directeur KC De Plantage in Meteren



Fluvium scholen
Deil De Lokhorstschool • Dodewaard De Bellefleur • Echteld Prins Willem Alexanderschool  

Est IKC De Stek • Geldermalsen D’n Bogerd - Jan Harmenshof • Haaften de Wielewaal  
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
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School in beeld
We stellen u graag voor aan  
één van onze scholen. Deze keer  
OBS De Wielewaal uit Haaften.

Kom gerust een keertje kijken op  

onze school. OBS De Wielewaal, 

Vredeplein 1, Haaften  

OBS De Wielewaal uit Haaften: 
fluitend naar school!
De Wielewaal (voorheen de Koning Willem Alexanderschool) in het mooie dorp  
Haaften, liggend aan de Waal, is volop in beweging. Om die beweging kracht bij te 
zetten hebben we sinds 21 maart jl. dus een nieuwe naam en een nieuwe huisstijl. 

Onze school is een ontmoetingsplaats 
voor ieder kind. Wij houden van  
verschillen en zien elkaar! Ieder kind 
krijgt de ruimte zich te ontwikkelen.  
Er is aandacht en interesse voor jezelf  
en de ander. De Wielewaal is een  
Kanjerschool. Vertrouwen is de basis 
voor het creëren van rust, sociale veilig-
heid en een plezierig schoolklimaat. Wat 
je meemaakt is interessant of misschien 
vervelend, maar hoe je ermee omgaat 
is belangrijker. Wekelijks wordt er in alle 

groepen daarom Kanjertraining gegeven. 
Met plezier leren staat op De Wielewaal 
hoog in het vaandel. De kinderen leren 
het best door boeiende en actieve les-
sen. Dat is precies wat wij doen tijdens 
IPC (International Primary Curriculum)! 
In alle groepen wordt gewerkt aan een 
thema, soms schoolbreed aan hetzelfde 
thema. De vakken aardrijkskunde, 
geschiedenis, natuur, techniek, ICT en 
beeldende vorming worden hierin geïn-
tegreerd. Op deze manier leren we de 
kinderen verbanden te zien en leren we 
ze te denken uit verschillende invalshoe-
ken. De Wielewaal is ook trots op onze  
Flex-Klas. Elke dinsdag geeft juf  
Esther extra uitdagende opdrachten aan 
kinderen die meer aankunnen dan het 
“normale” lesprogramma. En oja…. 
in het nieuwe schooljaar kunnen de kids 

gaan ontdekken en avonturieren op 
ons nieuwe groen-beweegvriendelijke 
schoolplein! Kortom: Op De Wielewaal 
ga je fluitend naar school!

Een zonnige groet!
Ook namens team De Wielewaal,
Marjolein van Sermondt, Directeur

OBS D’n Bogerd in Geldermalsen heeft een nieuwe directeur.  
Ik stel me graag aan u voor. 

Ik ben Etelka Leushuis en sinds dit 
schooljaar werkzaam als directeur op 
OBS D’n Bogerd. Ik woon in Haaften 
met mijn man en twee kinderen. Verder 
hebben we twee honden waar ik veel 
mee wandel en sport. Voor veel collega’s 
binnen Stichting Fluvium ben ik een 
bekend gezicht. Ik heb vanaf 2010 met 
veel plezier als leerkracht gewerkt op 

de scholen in Haaften en Opheusden. 
Ik was toe aan een nieuwe uitdaging 
en na een jaar ingevallen te hebben 
als directeur, ben ik de opleiding tot 
schoolleider gaan volgen. Inmiddels 
heb ik het diploma op zak en kijk ik er 
naar uit om al mijn opgedane kennis en 
ervaring te delen met alle betrokkenen 
van OBS D’n Bogerd. 

Even Voorstellen

Etelka Leushuis, nieuw op D’n Bogerd


