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Stichting OVO:
Samen werken aan talent

Samen gaan wij een nog mooiere toekomst tegemoet
Stichting OVO vormt het bovenschools bestuur voor
acht basisscholen en drie middelbare scholen. Dit
geeft ons de unieke kans om leerlingen van groep 1 tot
aan het eindexamen doorlopend te ondersteunen in
hun leertraject. Docenten en begeleiders van het OVO
basisonderwijs en het OVO middelbaar onderwijs delen
hun kennis en ervaring waardoor ze elkaar versterken en 1+1
plotseling 3 wordt.
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1+1=3
Kinderen ondervinden geen drempel meer bij de overgang
van een OVO basisschool naar een OVO middelbare school.
Ze leren al op de basisschool vaardigheden waarmee ze in
het voortgezet onderwijs een streepje voor hebben en waar
nodig of gewenst worden ze doorlopend begeleid. Deze
samenwerking komt tot uiting in OVO Talentontwikkeling.
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Wat is OVO
Talentontwikkeling?
OVO Talentontwikkeling bestaat uit elementen die
bijdragen aan de doorlopende leerlijn van groep 1 tot aan
het eindexamen. In dit leertraject is er extra aandacht
voor zowel de emotionele als de cognitieve ontwikkeling
van leerlingen, zoals taal en rekenen. Achter de schermen
werken we hard aan het uitbreiden van de elementen
van OVO Talentontwikkeling om ons onderwijs nog
verder te verbeteren en het lesprogramma te verrijken.
Op dit moment bestaat OVO Talentontwikkeling uit
vier onderdelen: Overstap, Engels op de basisschool,
Begaafdenbeleid en Begeleidingslijn.

OVO Talentontwikkeling:
1. Overstap
2. Engels op de basisschool
3. Begaafdenbeleid
4. Begeleidingslijn
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De elementen van
OVO Talentontwikkeling
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1. Overstap
Maak je de overstap van een OVO basisschool naar een
OVO middelbare school? Dan weet je ruim op tijd of je
bent aangenomen en op welk niveau.
Tot nu toe was het op de OVO scholen niet anders dan op
andere scholen. Kinderen in groep 8 kregen in februari hun
definitieve schooladvies van de basisschool. Pas daarna kon
de definitieve keuze voor een middelbare school worden
gemaakt en werd de leerling ingeschreven. Vervolgens was
vaak vlak voor de zomervakantie bekend of de leerling was
aangenomen en op welk niveau. Had de school te veel
aanmeldingen dan moest er soms heel snel een andere
school gezocht worden. Dankzij het element Overstap is
dit verleden tijd.

Snel duidelijkheid over de doorstroom
naar de middelbare school
De leerkrachten van OVO basisscholen gaan al in
november in gesprek met hun collega’s van het
middelbaar onderwijs van Stichting OVO over het
schooladvies. Daarna worden de oudergesprekken gevoerd.
Als ouders en leerling ervoor kiezen om door te stromen
naar één van onze middelbare scholen, dan weten zij
vroegtijdig of de leerling aangenomen wordt en op welk
niveau. Zo kunnen de leerlingen rustig groep 8 afmaken en
weten ze eerder waar ze na de zomer aan toe zijn.
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2. Engels op de basisschool
Op alle OVO basisscholen wordt Engels gegeven. Dit
schooljaar zijn we, waar dit nog niet gedaan werd,
gestart met het lessen Engels vanaf de groepen 1 en 2.
In de komende jaren worden de lessen uitgerold tot alle
leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 Engelse les
hebben. Zo gaat elke OVO leerling naar de middelbare
school met een streepje voor.
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We gebruiken de zorgvuldig gekozen methode Groove me.
Dit is een vrolijke lesmethode die veel werkt met muziek.
Op basis van liedjes worden de thema’s van de lessen
bepaald. Kinderen leren niet alleen de woorden in het
liedje, maar ook andere woorden die bij dat thema passen.
De Engelse lessen zijn een resultaat van de samenwerking
tussen het basis- en het middelbaar onderwijs. Omdat
onze docenten uit het middelbaar onderwijs al veel
ervaring hebben met het geven van Engelse lessen, weten
zij wat belangrijk is om kinderen al vroeg aan te leren.
Ons basis- en voortgezet onderwijs werken samen aan de
voorbereidingen voor de lessen, maar de lessen worden
gegeven door de vertrouwde basisschooldocenten.

“Nadat we net de eerste les Engels hadden gehad
vroeg één van mijn leerlingen in de huishoek aan
een andere leerling: “Do you want to strik?”
Ze wilde graag dat haar klasgenoot haar schort
strikte.
Het bleek dat deze leerling thuis ook Dora keek en
meteen na de Engelse les leek zij geïnspireerd te
zijn het op school in de praktijk te gebruiken.”
9

3. Begaafdenbeleid
Het derde element betreft het begaafdenbeleid. Het
uitgangspunt hierbij is dat de talenten van alle leerlingen,
ook de leerlingen die meer uitdaging zoeken, bij OVO in
een doorlopende leerlijn worden ontwikkeld.
Binnen Stichting OVO is een intensief hoog- en
meerbegaafdenbeleid ontwikkeld. Met ingang van het
schooljaar 2015-2016 heeft elke OVO basisschool een
eigen plusvoorziening voor de meerbegaafde leerlingen.
Hoogbegaafde leerlingen die hierop getoetst zijn,
kunnen deelnemen aan een bovenschoolse voorziening
‘‘hoogbegaafdheid” op De Tweemaster, Gymnasium
Camphusianum en het Fortes Lyceum.

“Ouders geven aan dat hun kinderen veel blijer
uit school komen omdat ze nu iets hebben
waar ze echt hun tanden in kunnen zetten”
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Er is een coördinator hoofdbegaafdheid aangesteld vanuit
De Tweemaster. Deze basisschool komt, in navolging
van het Gymnasium, in aanmerking voor het keurmerk
Begaafdheidsprofielschool (BPS), een certificaat voor
scholen die zich onderscheiden in de omgang met
meerbegaafde kinderen.
Het Fortes Lyceum, Gymnasium Camphusianum
en de Tweemaster bieden wekelijks verrijkings- en
verdiepingsstof aan, waarmee leerlingen op een bijzondere
wijze worden uitgedaagd.
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4. Begeleidingslijn
Het vierde element is de doorlopende begeleidingslijn.
Hoe optimaliseren we doorlopende begeleiding
voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte
(Bijvoorbeeld kinderen met dyslexie of behoefte aan extra
begeleiding)? Deze kinderen moeten bij de overstap naar
het middelbaar onderwijs vaak opnieuw het hele proces
van testen en gesprekken doorlopen.
Bij Stichting OVO willen we deze drempel opheffen. Hierbij
is het belangrijk om zo concreet en gericht mogelijk met
de leerlingen aan de slag te gaan. De concrete vraag is
steeds welke stappen gezet kunnen worden om de leerling
op een soepele manier door het basis- en middelbaar
onderwijs heen te leiden. Onze leerlingen moeten zich bij
voorkeur met leren bezighouden, zo weinig mogelijk met
afleidingen en dossiers.
Een van de belangrijkste stappen die al genomen zijn, is de
structurele samenwerking van de intern begeleiders op de
basisscholen en de zorgcoördinatoren van de middelbare
scholen. Kinderen blijven bij Stichting OVO zo steeds op
een positieve wijze in beeld en krijgen de begeleiding die
zij verdienen.
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Ambitie
We zijn trots op de elementen die nu zijn opgezet binnen
OVO Talentontwikkeling. Toch gaat onze ambitie verder.
In de komende jaren blijven we OVO Talentontwikkeling
uitbreiden. We voegen zorgvuldig gedoseerd elementen
toe tot we een ideale doorlopende leerlijn binnen het OVO
onderwijs hebben vormgegeven.
De samenwerking van ons basisonderwijs en middelbaar
onderwijs versterkt beide. Deze meerwaarde biedt
Stichting OVO de leerlingen in de regio Gorinchem graag
aan.
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