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De mening van leerlingen op 

ikc Merweplein 

In alle klassen, van groep 1 tot en met groep 

8, kregen de kinderen opdrachten die passen 

bij hun leeftijd. In kleine groepjes mochten de 

kinderen hun wensen tekenen, vertellen, 

beschrijven en bespreken.  Een unieke en 

bijzonder gezellige ochtend, waar druk 

gesproken werd over alles wat er volgens de 

kinderen al goed gaat op school, maar ook 

over zaken die kinderen heel graag anders 

zouden willen.  

Fortes Academy 

Sinds schooljaar 2015-2016 brengt Fortes 

Lyceum de buitenwereld van de actualiteit de 

school in. En dat doen we via een 

lezingencyclus onder de hoed van Fortes 

Academy. We vinden sprekers die inspireren, 

motiveren en het kritisch denkvermogen van 

onze VWO’ers prikkelen. Vaak zijn het mensen 

die zich met een regelmaat laten zien bij 

populair-wetenschappelijke TV-programma’s, 

op social media en bij DWDD.  
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Gymnasium Camphusianum is 

en blijft 

Begaafdheidsprofielschool  

Na vier jaren was het Camphusianum weer aan 

de beurt om bezocht te worden door een 

delegatie van de vereniging 

Begaafdheidsprofielscholen. Talloze gesprekken 

werden gevoerd door de delegatieleden met 

ouders, leerlingen, collega’s en 

samenwerkingspartners om een goede indruk te 

krijgen van waar het Camphusianum nu staat als 

centrum voor begaafdheidsonderwijs in de wijde 

regio. Gesterkt door de vele positieve reacties, 

keerde de delegatie aan het einde van de dag 

welgemoed huiswaarts, en bracht advies uit aan 

het bestuur van de vereniging om het 

Camphusianum wederom het predicaat 

Begaafdheidsprofielschool toe te kennen.  

Leerlingen Fortes worden 

tutor op het Merweplein 

Op het Merweplein is een pilot gestart met 

BOUW!. Een preventief programma om 

leesachterstanden te voorkomen. De leerlingen 

oefenen drie keer per week met het 

computerprogramma en met een tutor. De 

leerlingen van Fortes Lyceum waren meteen 

enthousiast en begeleiden de leerlingen uit 

groep 3 bij deze pilot. 

 

Wat zijn we trots op de acht Fortesleerlingen 

die in hun vrije tijd leerlingen van de 

basisschool gaan helpen om beter te leren 

lezen!  

STERK verhaal bij obs Anne 

Frank 

Samen, Trots, Eerlijk, Respect en Kwaliteit 

(STERK). Deze waarden staan vanaf nu 

centraal in het onderwijs op obs Anne Frank.   

Lees ook... 

Taalklas voor vluchtelingkinderen succesvol (De Merwestreek) 

Sinterklaasfeestje Anne Frank op Omnia College 

Burendag Lingewijk 

Burendag obs Anne Frank 

Opening ikc Merweplein 

 

Beste ouder, 

Tevreden kijk ik terug op het afgelopen jaar. Het was een enerverend jaar, 

met veel kansen en een enorme inspanning van al mijn collega’s, die ik 

daarom ook zeer dankbaar ben. Het gaat goed met OVO. De eendrachtige 

inspanning van ruim 400 medewerkers loont. Daarbij zijn we natuurlijk zeer 

dankbaar voor de grote betrokkenheid van ouders, grootouders en anderen 

die onze scholen een warm hart toedragen. 

 

Als we succes afmeten aan de belangstelling van ouders en leerlingen voor 

onze scholen doet OVO het goed. Maar ook als je naar andere zaken kijkt, 

doet OVO het goed. Zo heeft OVO in september in samenwerking met 

kinderopvangorganisatie SKG in Gorinchem haar eerste integraal 

kindcentrum (ikc) geopend: ikc Merweplein. Het ikc is een voorziening waar 

ouders hun kinderen kunnen brengen tussen 7:00 en 19:00 uur en waar de 

kinderen een geïntegreerd en afgewogen programma van onderwijs, opvang 

en andere activiteiten wordt aangeboden. In 2018 openen we ook een ikc in 

Hardinxveld-Giessendam.   

 

Verder is OVO er trots op dat ze tot de eerste groep besturen behoort, die 

over de grenzen van denominatie heen, samenwerkt om de gevolgen van 

krimp in het basisonderwijs te beperken. Daartoe werd met twee andere 

besturen een samenwerkingsovereenkomst in april getekend.  Inmiddels 

maken we ons op voor een volgende stap, wanneer nog eens vier andere 

besturen aansluiten.  

 

Ruim twee jaar gelden is OVO gestart met de doorlopende leerlijn po-vo. 

Hierbij werken de basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs van 

OVO steeds intensiever samen. We begonnen met het aanbieden van Engels 

in groep 1/2 tot en met groep 8, zodat onze leerlingen beter voorbereid het 

middelbaar onderwijs ingaan. Inmiddels hebben we ook geïnvesteerd in de 

aansluiting van de bassischool vakken Taal en Rekenen op de vakken 

Nederlands en Wiskunde in het voortgezet onderwijs. Dit zijn nog maar 

enkele voorbeelden. Wilt u hier meer over lezen dan verwijs ik u graag naar 

onze site: https://www.stichtingovo.nl/stichting-ovo/ovo-talentontwikkeling. 

 

We maken ons op voor een nieuw enerverend jaar. Maar voordat we daaraan 

beginnen, wil ik eerst mede namens de Raad van Toezicht van OVO u allen 

heel fijne feestdagen toewensen en een goede start van het nieuwe jaar. 

 

Bert-Jan Kollmer 

bestuurder 

Muziekinstrumenten op 

scholen 

Drie scholen die meedoen aan het Muziekplan 

Gorinchem van muziekjuf Helga in 

samenwerking met Gorinchem Beweegt kregen 

afgelopen week wel een heel mooi cadeau: een 

doos vol prachtige muziekinstrumenten! 

De docenten van obs Anne Frank, obs Graaf 

Reinald en obs J.P.Waale worden door 

muziekjuf Helga van muzieklessen voorzien en 

gecoacht in de klas.  

(De Stad Gorinchem) 
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