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Wie zijn wij?

Onze ambitie

Fluvium is een scholenstichting met twintig schoollocaties in verschillende dorpen in de Betuwe. Op onze
locaties werken ruim 200 medewerkers die openbaar
onderwijs verzorgen aan ongeveer 2200 leerlingen.
Dat gebeurt op zeer kleine scholen (40 leerlingen),
kleine scholen (rond de 100 leerlingen) en wat grotere
scholen (200 tot 350 leerlingen). Onze scholen in de
gemeenten West Betuwe en Neder Betuwe hebben elk
hun eigen identiteit.

Onze ambitie is om voor onze leerlingen uitstekend
onderwijs te verzorgen, waarbij we het maximale uit
de kinderen halen, oog hebben voor hun kracht en
talenten en tegelijkertijd betekenisvol zijn voor de
(mini-)maatschappijen waar onze scholen deel van
uitmaken. Daarbij vormen onze scholen een plek
waar het goed toeven is voor leerkrachten, ouders en
leerlingen.
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Waarom dit kompas?
Koersen op ontwikkeling

Dit kompas geeft richting aan onze organisatie. Samen
met directeuren, leerkrachten, intern begeleiders, ouders
én kinderen hebben we dit kompas gemaakt. Zij hebben
meegedacht over hun droomschool. Het kompas beschrijft wie we willen zijn en voor wie we er willen zijn.
Het is onze spreekwoordelijke wind in de zeilen. In het
kompas staat hoe we onze ambitie de komende vier jaar
realiseren en waar we in 2024 staan.

Dit kompas bepaalt onze koers: we geloven in gezamenlijke ontwikkelingen en centrale aansturing vanuit de
stichting. Daarnaast biedt het kompas volop ruimte voor
elke school om invulling te geven aan eigen doelstellingen en speciﬁeke ambities. Wij geloven namelijk óók
in ontwikkeling vanuit de scholen zelf. Zo ontwikkelen
we gezamenlijk ons onderwijs en bouwen we aan een
sterke en vitale organisatie, waarin onze waardevolle
medewerkers en kinderen worden gezien, zich optimaal
kunnen ontwikkelen en nauw samenwerken met ouders
en andere partners.

Kader met doelstellingen
Tot slot is dit kompas een kader waarmee wij verantwoording aﬂeggen aan onze toezichthouders, zoals de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR),
de Raad van Toezicht en de Inspectie. In 2024 hebben
wij als stichting met onze scholen zichtbare ontwikkelingen doorgemaakt en doelstellingen behaald.
“We kijken terug op een mooi proces en zijn trots op
het resultaat. Het Fluvium-kompas neemt ons mee in de
stroom naar 2024, geeft richting aan ons handelen en
stimuleert ons om bij te dragen aan duurzame, aantoonbare ontwikkeling van het onderwijs voor onze leerlingen.” Jeroen Goes, voorzitter College van Bestuur
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Achtergrond Fluvium
Van eilandengroep naar samenwerken

Streven naar optimale kwaliteit

De scholen van Fluvium zijn een afspiegeling van de
dorpen waarin zij staan en hebben elk een authentieke
identiteit. De dorpen waren in het verleden als eilanden
van elkaar gescheiden, maar werken inmiddels meer en
meer samen.

In de huidige maatschappelijke context en binnen de
context van sommige dorpen is het een uitdaging
om de gewenste onderwijskwaliteit te bieden. Wij
streven ernaar de komende jaren die basiskwaliteit op
alle scholen op orde te hebben. Daarnaast streven we
ernaar de gevolgen van het huidige lerarentekort te
ondervangen en onderzoeken we de beste vorm van
passend onderwijs samen met ons samenwerkingsverband (BEPO).

Desondanks zijn de verschillen tussen dorpen en
scholen groot. In sommige dorpen daalt het aantal leerlingen doordat families naar steden trekken. In andere
dorpen is sprake van nieuwbouw, wat zorgt voor
instroom en verandering van de dorpscultuur. In weer
andere dorpen groeit het reformatorisch en (streng)
christelijk onderwijs, waarbij ons openbare onderwijs in
een ander daglicht komt te staan. Iedere school heeft
dus zijn eigen speciﬁeke behoeften en wensen.

Samen komen we verder
Als belangrijk ontmoetingspunt in de dorpen zijn we
zichtbaar en herkenbaar voor ouders, leerlingen, ondernemers en andere partners: bij ons is het goed toeven.
Om ons onderwijs op een hoog niveau te houden,
wisselen de scholen kennis met elkaar uit en ondersteunen elkaar.
Ook het Fluvium-bestuur zoekt continu de samenwerking met scholen op en houdt zich bezig met de
bestuurlijke opdracht, beleidskaders én met de dagelijkse onderwijspraktijk. De bestuurder is regelmatig
in de klassen aanwezig. Daarnaast is hij, tijdens een
schoolbezoek, tenminste drie keer per jaar in gesprek
met de intern begeleiders en directie van de verschillende scholen. Samen bespreken ze de doelstellingen
van de school, de onderwijsresultaten en de wijze
waarop Fluvium van meerwaarde is voor de school.

Rijk palet aan leerlingen
Op onze scholen zien we kinderen met zeer diverse
achtergronden: met theoretisch en praktisch opgeleide
ouders, van Nederlandse en niet-Nederlandse afkomst.
We zien kinderen met ouders die eigenaar zijn van een
groot bedrijf en kinderen met ouders zonder baan of
vast inkomen. Ook zijn de kwaliteiten en talenten van
de leerlingen zelf zeer divers en zijn er kinderen die
extra hulp of ondersteuning nodig hebben.
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Ontwikkeling van het kind centraal
in het Fluvium-kompas
Bij alles wat we doen staat de ontwikkeling van het kind centraal. Dit kan niet zonder
de continue ontwikkeling van onze medewerkers en de organisatie. Daaromheen spelen
vijf aandachtsgebieden een belangrijke rol: onze missie, onze onderwijskwaliteit en de
leeropbrengsten die we de komende vier jaar willen behalen. Tevens zijn en blijven we
een lerende organisatie met professionele en betrokken medewerkers en erkennen we
de kwetsbaarheid en bijzondere leefomgeving van onze scholen.
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Leerlingenkracht
Op naar een Fluvium-leerlingenraad
We vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan
de denkkracht van onze leerlingen. Zij staan immers
centraal. Onze leerlingen hebben verfrissende ideeën
over de toekomst van het onderwijs, de zorg voor hun
leefomgeving en denken mee over extra aandacht voor
de kinderen die dat nodig hebben. Deze ‘leerlingenkracht’ willen we breder inzetten. Daarom komt er een
Fluvium-leerlingenraad. Drie keer per jaar komt een
afvaardiging van leerlingen samen met de bestuurder
en directeuren om over ‘hun’ onderwijs te praten.
Wij stimuleren dat scholen zelf ook de denkkracht van
leerlingen benutten, om het onderwijs beter te laten
aansluiten op talenten, wensen en behoeften van
leerlingen, de dialoog met de kinderen te versterken en
de leerlingen voor te bereiden op een democratische
samenleving. Ook dragen we op die manier bij aan
hun persoonlijke ontwikkeling en leren we ze nog beter
samen te werken.
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Missie
Op basis van gelijkwaardigheid leren onze kinderen dat
iedereen verschillend mag zijn, binnen de waarden van
openbaar onderwijs. Op onze openbare scholen spelen
levensovertuiging, etniciteit of seksuele geaardheid geen
rol bij de toelating. Wij gaan daarbij uit van wederzijds
respect voor elkaar. Wij zorgen ervoor dat al onze leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen, individueel én
samen. In een veilige, prettige en duurzame omgeving.
Zodat zij hun plek in de maatschappij op een verantwoordelijke manier kunnen innemen. Vol zelfvertrouwen
en in samenwerking met anderen.

Socialisatie, persoonsvorming en kwaliﬁcatie
In ons onderwijs staan socialisatie, persoonsvorming en
kwaliﬁcatie centraal. Want om jezelf te kunnen worden,
is kennis (kwaliﬁcatie) een belangrijke voorwaarde.
Kennis van jezelf (persoonsvorming) in relatie tot de
ander (socialisatie) is daarbij onmisbaar.

Elke school een eigen missie
Onze scholen zijn vrij om hun eigen prioriteiten, missie
en speciﬁeke doelen te stellen die passen bij de missie
van Fluvium. Daarbij gebruiken de scholen de kaders van
dit kompas. De missie van onze scholen en de leefsituatie
van onze leerlingen zijn echter in grote mate bepalend.
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Onderwijskwaliteit
Meten wat we (niet) weten
Instrumenten

Onderwijskwaliteit draait om het welbevinden
en leergeluk van kinderen en om maximale leeropbrengsten, waarbij de krachten en talenten van onze
leerlingen leidend zijn. Volgens ouders, kinderen en
leerkrachten herken je kwaliteit van onderwijs aan een
goede sfeer op school, rust, blije kinderen, een relaxed
team en goede leeropbrengsten. Bij onderwijskwaliteit
is dus het (landelijke) inspectiekader van belang, maar
de onderwijsdoelen die leerkrachten en de kinderen zelf
stellen, zijn minstens zo belangrijk. Samen bepalen ze
wat onderwijskwaliteit is.

Onderwijskwaliteit meten we met verschillende instrumenten: risicoanalyses, kwaliteitskaarten, zelfevaluatie,
tevredenheidsonderzoeken en de landelijke inspectienormen. Zo leggen we verantwoording af aan intern
begeleiders, directie, de Raad van Toezicht en de
Onderwijsinspectie.
De bestuurder is en voelt zich samen met de directeuren verantwoordelijk voor de kwaliteit van de
Fluvium-scholen. Schoolbezoeken blijven van belang
om de verhalen achter de cijfers op te halen bij intern
begeleiders, directeuren, leerkrachten, leerlingen en
hun ouders.

Als stichting brengen we de onderwijskwaliteit van
onze organisatie continu in kaart met cijfers, trends én
de verhalen daarachter: wat werkt wel, wat werkt niet?

Referentiedoelen en intern auditeren
De komende jaren streven we naar het behalen van de
referentiedoelen van de overheid. We verbreden kennis
over deze doelen bij directie en intern begeleiders.
Daarnaast buigen we ons opnieuw over de meerwaarde
van intern auditeren en verkennen we een mogelijke
samenwerking met een ander bestuur in de regio.
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Ambitieuze leeropbrengsten
Digitale geletterdheid

We hebben hoge ambities voor de leeropbrengsten
van onze leerlingen, want we denken dat uitstekend
onderwijs leidt tot uitstekende leerresultaten en meer
kennis. Binnen de uitdagende context van de verschillende dorpen, doelgroepen en passend onderwijs
streven we naar maximale leeropbrengsten.

De digitale geletterdheid van onze organisatie tillen we
naar een hoger niveau. Zo leiden we alle ICT-coördinatoren op tot tenminste Google 1 Educator. Bovendien
zorgen we dat al onze leerkrachten voldoende digitale
basiskennis hebben op de gebieden die we in de
nulmeting (voorjaar 2019) hebben opgenomen.
Scholen stellen hun eigen doelen rond digitale geletterdheid in hun schoolplannen.

Aandachtspunten de komende tijd: de kernvakken
(begrijpend) lezen, rekenen en spelling zijn op niveau,
we vergroten kennis bij leerkrachten, zetten in op
digitale geletterdheid en blijven ons passend onderwijsaanbod ontwikkelen.

Passend onderwijs
Om de juiste ondersteuning en aandacht aan al onze
leerlingen te geven, maken we keuzes rondom de
besteding van de middelen voor passend onderwijs. In
overleg met ons samenwerkingsverband, directie en
intern begeleiders formuleren we plannen en ambities
rondom de verbetering van de leerlingenzorg. Samenwerking tussen onze scholen is nodig. Gezamenlijk
dragen we de verantwoordelijkheid voor de extra
ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen. Daarbij
staat ook de speciﬁeke professionele ontwikkeling van
onze leerkrachten op de agenda. Concrete plannen
rond de inrichting van passend onderwijs stellen we
vast in het schooljaar 2019-2020.

Kernvakken op niveau
De kernvakken (begrijpend) lezen, rekenen en spelling
zijn voor onze leerlingen van wezenlijk belang in
hun verdere ontwikkeling. Onze scholen werken de
komende periode aan het niveau van deze kernvakken.
Daarnaast stellen onze scholen, afhankelijk van hun
speciﬁeke situatie, aanvullende ambities voor hun eigen
leerlingen. Oog hebben voor hun talenten en kwaliteiten is daarbij van groot belang. Hoe de scholen dat
in hun aanbod stimulerend vormgeven, staat in hun
schoolplan.

Kennis vergroten bij leerkrachten
Niet alleen de leerlingen ontwikkelen zich; als stichting
zetten we sterk in op de ontwikkeling van alle medewerkers. Bijvoorbeeld via kennissessies, de Fluvium
Academy en teambuilding.
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Lerende organisatie
Fluvium Academy en functiehuis op orde

Samen met onze huidige en toekomstige medewerkers
en leerkrachten vormen we een lerende organisatie.
Wij vinden het van belang dat iedereen wordt gezien,
kan groeien en zich kan ontwikkelen op de manier die
bij hem of haar past en aansluit bij de ontwikkeling en
ambities van de stichting en/of de school. Als stichting
begeleiden we onze teams in hun groei. Bijvoorbeeld
via de Fluvium Academy die in 2019 van start gaat,
door ons functiehuis op orde te brengen en door de
samenwerking tussen teams en scholen te versterken.

Onze medewerkers vormen het centrale middelpunt
van onze organisatie. Zij hebben het allerbelangrijkste
aandeel in de aandacht voor en ontwikkeling van onze
leerlingen. De veiligheid waarbinnen de kinderen zich
in onze scholen ontwikkelen, ligt in hun handen. Dit
vraagt veel van onze medewerkers. Daarom is Fluvium
voor haar huidige en toekomstige medewerkers een
goede, stimulerende werkgever.
De Fluvium Academy ontwikkelt zich vanaf 2019
tot een volwaardige interne opleiding voor nieuwe
en huidige medewerkers. Ook zorgen we ervoor dat
ons functiehuis in 2024 op orde is en blijft, waarbij
promotie- en demotiemogelijkheden voor iedereen
gelijk zijn.
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Inzetten op samenwerking
Onze leerkrachten geven aan dat zij nauwer willen
samenwerken met de andere scholen die onder de
vlag van Fluvium vallen. De komende vier jaar staat die
interne samenwerking dan ook hoog op de agenda. Zo
hoeft niet elke school opnieuw het wiel uit de vinden
en groeit de gezamenlijke denkkracht.
Ook onze directeuren zoeken de samenwerking meer
op en versterken zo de kracht in kleine teams, bijvoorbeeld door de inhoud van de schoolplannen te delen.
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Onze scholen in hun leefomgeving
Onze unieke scholen in hun unieke dorpen spelen een
belangrijke rol in het leven van onze kinderen en hun
ouders. Voor hen is de school een mini-maatschappij,
waarbij ze zeer betrokken zijn.

Ook stimuleren we scholen om met subsidies hun
pleinen substantieel te vergroenen in overleg en
samenwerking met leerlingen. Minstens 50% van onze
scholen zorgt voor een groener schoolplein aan het
einde van deze beleidsperiode.

Bij alle scholen staan duurzaamheid en groene schoolpleinen de komende jaren op de agenda. Net als de
samenwerking met andere scholen en goede communicatie daarover met ouders, nieuwbouw- en renovatieplannen en mogelijke samenwerkingen met andere
(openbare) besturen in de regio.

Samenwerking opzoeken
Vanwege de leerlingendaling in onze regio staat het
voortbestaan van sommige scholen onder druk. Het
is belangrijk om ouders vroeg te betrekken bij die
situatie. Soms kan het helpen om buiten de kaders van
de ‘school’ (het gebouw) te kijken: samenwerking met
anderen in het dorp kan tot nieuwe mogelijkheden
leiden. Uiteraard staat het de scholen vrij om ook
onderling de samenwerking op te zoeken, als zij daarbij
de ouders in een vroeg stadium betrekken.

Een duurzame, groene school
Onze leerlingen hebben veel ideeën over hoe hun
school nog aantrekkelijker kan zijn. Ze denken mee
over het milieubeleid, duurzame ontwikkelingen en een
groener schoolplein. Dat sluit mooi aan bij de overheidsverplichting om op korte termijn maatregelen te
nemen op het gebied van duurzaamheid. Wij stimuleren de scholen hun doelstellingen rond duurzaamheid
te formuleren in hun schoolplannen. Vanuit de stichting
ondersteunen we die verduurzaming ﬁnancieel.

Nieuwbouwplannen
In samenspraak met de gemeenten streven we naar een
huisvestingsplan voor al onze schoollocaties. Daarbij
realiseren we nieuwbouw van Kindcentrum de Plantage
en fusieschool Op ‘t Hof/ De Malsenburg.
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Interne veranderingen
Onze kleine scholen en de betrekkelijke omvang van
onze stichting maken ons kwetsbaar. In 2018 hebben
we als stichting bewuste keuzes gemaakt in de omvang
van ons stafbureau. Dit heeft geleid tot meer ﬁnanciële
armslag en dwingt ons ons te richten op zaken die er
echt toe doen. Onze kwetsbaarheid is herkenbaar voor
andere (openbare) besturen om ons heen. Daarom
onderzoeken we de komende tijd of en waar we elkaar
kunnen versterken.

Financiële ruimte
Wind in de zeilen! Er is ruimte voor ﬁnanciering voor
de plannen die in dit kompas staan. Hoe dat komt? De
jaarrekening 2018 sloot met een kapitalisatiefactor van
43%, wat hoog is voor een stichting van onze omvang.
De Raad van Toezicht ging samen met het College van
Bestuur akkoord met een daling van de kapitalisatiefactor naar 35% in de komende vijf jaar.
Dit betekent dat we de komende beleidsperiode
met een negatief resultaat begroten (afhankelijk van
factoren als liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit
schatten we dit negatieve resultaat in op circa 150.000
tot 200.000 euro per jaar).
Met een negatieve begroting maken we dus geld uit de
reserves vrij voor extra investeringen voor de realisatie
van de ideeën in dit kompas.
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In 2024 hebben we dit gerealiseerd
Ons kompas samengevat in doelstellingen
Ontwikkeling centraal

Ambitieuze leeropbrengsten

Kind centraal: we bouwen aan een Fluviumleerlingenraad die drie keer per jaar samenkomt.

De basiskwaliteit is op orde: de resultaten op de
kerngebieden lezen, rekenen en spelling van onze
scholen sluiten aan bij de doelstellingen van de
overheid.

Kind centraal: we stimuleren scholen om de manier waarop zij de dialoog met kinderen aangaan
in hun schoolplan op te nemen en verder te ontwikkelen.

Scholen hebben eigen onderwijsambities en
stellen bijpassende doelen om te voldoen aan de
landelijke normen. Tegelijkertijd zorgen scholen
ervoor dat leerkrachten en medewerkers daarbij
juiste ondersteuning krijgen.

Missie
Scholen schrijven hun eigen schoolplan met hun
eigen missie. Daarin:
– is de Fluvium-koers herkenbaar
– stelt de school eigen speciﬁeke ambities op
– richt de school zich op socialisatie, persoonsvorming en kwaliﬁcatie
– besteedt de school aandacht aan digitalisering
– verwoordt de school hoe ze bijdraagt aan een
duurzame samenleving

Onze ICT-coördinatoren zijn opgeleid tot
tenminste Google Certiﬁed Educator level 1.
Heldere ambities rond passend onderwijs: de
ﬁnanciële middelen daarvoor besteden we doelmatig en goed. Bovendien professionaliseren we
onze medewerkers om de juiste zorg voor onze
leerlingen te kunnen bieden.

Lerende organisatie
Onderwijskwaliteit

De Fluvium Academy is een feit.

Onderwijskwaliteit: in de kwaliteitskaarten van de
stichting beschrijven we zichtbare verbeteringen
die leiden tot de streefniveaus van de overheid.

De samenwerking tussen de scholen en
medewerkers is versterkt. Zo komt er een
werkend plan voor de manier waarop leerkrachten
en onderwijsassistenten elkaar versterken en
ontmoeten.

Fluvium onderzoekt een mogelijke samenwerking
met andere (openbare) besturen in de regio.

De directies van de scholen kennen elkaar en
vinden elkaar in verbeterpunten.

Scholen in hun leefomgeving
Minstens 50% van onze scholen maakt – in
samenspraak met leerlingen – hun schoolplein
groener.
Scholen hebben in overleg met gemeentes een
huisvestingsplan gemaakt met concrete scenario’s
voor nieuwbouw en renovatie.
Scholen met dalende leerlingenaantallen gaan in
gesprek met ouders.
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Colofon:
Wij danken:
– Femmy Wolthuis en Sander Galjaard voor de projectbegeleiding
– Nicole Guliaux van Studio Kio voor haar visualisaties tijdens het proces,
de ﬁnale tekening en het ondersteunende ﬁlmpje.
– Fotograﬁe op onze scholen door Hedy Vermeer en Vos Ploeg.
– Carly Timmerman voor de redactie.
– Spijker & Co voor vormgeving en druk.
En natuurlijk de directeuren, medewerkers, ouders en leerlingen van onze scholen.
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Bezoekadres
De Panoven 29
4191 GW Geldermalsen
Correspondentieadres
Postbus 173
4190 CD Geldermalsen
T 085 273 46 60
info@stichtingﬂuvium.nl
www.stichtingﬂuvium.nl

