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waar stromen samenkomen

Wind in de zeilen en gaan!
Met deze woorden is ons Fluvium beleidsplan gepresenteerd. Het beleidsplan 
beschrijft de plannen voor de komende vier jaar en beschrijft welke doelstel-
lingen we in deze vier jaar willen realiseren. 

Het schrijven van zo’n plan is geen een-
voudige klus. Tenminste niet eenvoudig 
als je het een plan wilt laten zijn dat meer 
is dan alleen een stuk dat voor de inspec-
tie is geschreven. 

Nee, dit plan moet ons de handvatten en 
de kaders bieden om acties uit te voeren, 
onze scholen te ondersteunen in de 
ontwikkeling van ons onderwijs. 
Het plan is daarom ook veel meer een 
kompas. Dit Fluvium Kompas geeft de 
richting van onze gezamenlijke koers 
aan. Het Kompas van de ontwikkeling 
van onze scholen. 

Ben u nieuwsgierig geworden? Het 
is te lezen op onze Fluvium site en via 
een filmpje op YouTube krijgt u het in 
drie minuten gepresenteerd. U kunt dit 
 filmpje bezoeken door deze link in uw 
browser op te nemen: http://bit.do/
fctx4 of u scant de QR Code hiernaast.

Onze nieuwsbrief staat deze keer geheel 
in het teken van ons Kompas. Ik wens u 
veel leesplezier. 

Jeroen Goes
Voorzitter College van Bestuur 

Dit jaar hadden we daar De Schildkamp 
in Asperen voor afgehuurd. De mede-
werkers luisterden naar een aantal 
inspirerende lezingen van Eva Naaijkens 
en Kees van Overveld. 
Daarnaast volgden zij een verdiepende 
lezing of workshop op het gebied van 
hun voorkeur. Hiervoor hadden wij 
Marcel Schmeier, Diana Schmidts, Hens 
Galjaard, Bamber Delver, Marcel van 
Herpen en Tony van Dalen uitgenodigd. 
Stuk voor stuk experts op hun vakgebied 
(instructie, breinkennis, ouderbetrokken-

heid, digitaal pesten, pedagogisch tact 
en begrijpend lezen).
Met deze lezingen hebben we onze 
medewerkers en hun scholen niet alleen 
inspiratie gegeven voor hun dagelijks 
handelen, maar geven we hen ook 
 bruikbare handvatten om hun eigen 
schoolplan voor de periode van 2021-
2025 inhoud te gaan geven. Met ons 
Fluvium Kompas als leidraad!

Jeroen Goes
Voorzitter College van Bestuur 

Fluviumdag 2019
Onze jaarlijkse studiedag is dit jaar omgedoopt tot Fluviumdag. Een dag waarop 
al onze medewerkers van onze scholen bijeen komen. 

Scan deze code om het filmpje van ons  

Fluvium Kompas op YouTube te zien 
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Proces Kompas

Uitgangspunt is geweest dat het strate-
gische beleidsplan iets moest zijn waar 
uiteindelijk de kinderen beter van worden. 
Het moest dus iets zijn dat in de dage-
lijkse praktijk op de scholen richting geeft 
aan de keuzes die worden gemaakt. Al 
snel is Het Kompas geboren.

Hoe zorg je ervoor dat Het Kompas de 
inhoud krijgt die zorgt voor die wind in 
de zeilen? Dat vraag je aan de mensen 
zelf. We hebben in verschillende bij-
eenkomsten – twee met directeuren en 
intern begeleiders en één met leerkrach-
ten, ouders en leerlingen – werkvormen 
ingezet, waarbij mensen met elkaar in 
gesprek zijn gegaan en elkaar hebben 
ontmoet rondom thema’s die spelen op 
de scholen van Fluvium. We hebben waar 
mogelijk gefaciliteerd dat er ook echt 
naar elkaar werd geluisterd. Zodat de 
stem van alle betrokkenen is gehoord en 
er nieuwe ideeën zijn ontstaan, denk aan 
het ontstaan van een leerlingenraad op 
Fluvium-niveau.  

Per bijeenkomst haalden we de inhou-
delijke input op, getekend door  Nicole 
 Giaux, meegeschreven op flipovers. 

Jeroen verwerkte dat tot een schriftelijke 
samenvatting, die wij waar nodig aan-
vulden met onze waarnemingen. Vanuit 
deze input kwam een nieuwe groep 
medewerkers meedenken, samenwerken 
en het krachtiger maken. 
Daarbij stellen wij steeds – in onszelf, 
soms ook hardop – de vraag: ‘Hoe staat 
het ervoor? Stroomt het, loopt het vast? 
Bereiken we wat we willen?’ Dat maken 
we bespreekbaar, we duiden met de 
betrokkenen waar we staan en ontdekken 
zo wat de volgende stap mag zijn. 

We horen terug dat Het Kompas is 
geworden waarvoor het bedoeld is: een 
document dat jullie de wind in de zeilen 
geeft om met elkaar in gesprek te gaan 
over wat er toe doet binnen Fluvium. 
Daar zijn we blij mee en ook best een 
beetje trots op. Dank voor de fijne sa-
menwerking! 

Sander Galjaard en Femmy Wolthuis

“Ik wil graag dat het strategische beleidsplan de wind in de zeilen is voor de 
scholen. Willen jullie samen met mij dit proces vormgeven?”, vroeg Jeroen Goes 
aan ons. Dat hebben we met veel plezier gedaan. We geven jullie een kijkje in 
onze keuken als procesbegeleiders en nemen je mee in keuzes die we hebben 
gemaakt.

Hoi,

Wij zijn Danique en Tijn, wij mochten 
samen voor onze school (Prins Willem 
Alexanderschool in Ophemert) mee 
naar het Fluvium leskompas en het 
was echt heel leuk! 

We waren met allemaal andere 
 kinderen, ook een beetje van onze 
leeftijd. In het begin kregen we 
gelijk een goede en lekkere lunch. 
Daarna gingen we naar een grote 
zaal, daar werden de mensen van 
Fluvium  voorgesteld. Daarna werden 
we  gescheiden van de juffen en 
 meesters, die gingen naar een andere 
zaal, wij moesten met meester  
Evert en juf Marloes mee.

We gingen eerst een spel doen, je 
kreeg een getal en met dat getal 
moest je een groepje maken, als je 
geen groepje had was je af. Daarna 
moesten we een poster maken over 
onderwerpen die we zelf hadden 
 gekozen, vooral over school.

We moesten iets daarna voor alle 
 ouders, en leraren, onze poster 
presenteren. We kregen nog wat te 
drinken, en daarna gingen we weer! 
Dat was eigenlijk de hele dag in een 
kleine samenvatting : )
 
Danique en Tijn


