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Leerlingen Fortes Lyceum geven les op De Merwedonk 

Het talentontwikkelprogramma ArtFactory is benaderd om voor de plusklas van basisschool De 

Merwedonk een lesprogramma van 6 weken te verzorgen en te geven. Sabine en Ilse uit havo 3 zijn 

deze uitdaging aangegaan. Zij zijn met portretfotografie en emoties aan de slag gegaan. 

OVO in de regio 

In de nieuwsbrief van oktober vertelde ik u 

over de het onderwerp Tweedeling en de 

kansenongelijkheid die in ons Nederlandse 

onderwijssysteem ingebakken lijkt te zitten. Ik 

heb u verteld dat ik daar met mijn collega’s 

binnen OVO mee aan de slag wilde gaan. Ik 

heb ook een uitnodiging gestuurd naar mijn 

collega’s van de andere schoolbesturen in de 

regio, zowel van basis- als van middelbaar 

onderwijs en naar de wethouders van de 

gemeenten in onze regio. Vanuit alle kanten 

hoor ik positieve reacties. Het ziet ernaar uit 

dat we deze uitdaging op regionale schaal gaan 

aanpakken. 

Ik wil u graag nog een mooi voorbeeld geven 

van regionale samenwerking... 

Interesse voor OVO 

Talentontwikkeling 

Met OVO Talentontwikkeling timmeren de 

scholen van OVO daadwerkelijk aan de weg op 

het gebied van onderwijsvernieuwing. We zijn 

er zo trots op dat we dit dan ook graag laten 

zien aan anderen.  

Leerlingen vullen het 

kompas 

De leerlingen van De Driemaster en 

Merwedeschool mochten zelf twee pagina's van 

het Kompas in Hardinxveld-Giessendam vullen.  

Driemaster: School op 

Seef 

Ook obs De Driemaster, met twee locaties, mag 

zich een veilige verkeerschool noemen. Naast 

de theorielessen die door de leerkrachten 

verzorgd worden, krijgen alle kinderen 

praktische verkeerslessen. Hierbij helpt een 

aantal verkeersouders om de kinderen 

vaardigheden aan te leren, zodat zij veilig aan 

het verkeer kunnen deelnemen.  

Vrijdag 3 februari ontving de school het School 

op Seef certificaat uit handen van de wethouder 

van onderwijs en verkeer & vervoer, Theo 

Boerman.   
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Informatieavond over 

opvoeden hoogbegaafde 

kinderen 

Het opvoeden van hoogbegaafde kinderen gaat 

soms net een beetje anders. Op 21 februari 

heeft obs De Tweemaster een informatieavond 

over de dilemma's en prachtige momenten die 

we tegenkomen bij het opvoeden van jonge 

hoogbegaafde kinderen. Al uw vragen zijn 

welkom. Komt u ook?   

Veiligheidsonderzoek 

rotonde Merwedonk 

Gemeente Gorinchem doet onderzoek naar de 

beleving van de verkeersveiligheid op rotonde 

Merwedonk. Neemt u deel aan het verkeer op 

deze rotonde? Neem dan ook deel aan deze 

enquête! Samen maken we het verkeer 

veiliger.  

http://www.plantobehaviour.nl/merwedonk/  

Beste ouder/verzorger, 

Onze negen locaties voor basisonderwijs en vier middelbare scholen zijn met 

veel enthousiasme en succes aan het werk. Succes laat zich natuurlijk in 

eerste instantie meten door onderwijskwaliteit. En we kunnen constateren dat 

de scholen van OVO het goed doen. Alle scholen voldoen aan de 

kwaliteitsmaatstaven van de onderwijsinspectie en sommigen scoren zelfs 

veel beter. Zo hoorde onze Driemaster in Hardinxveld onlangs van de 

inspecteur dat het maar weinig scheelde of ze konden het predicaat 

‘excellente’ school op de deur plakken.  

In maart organiseert OVO voor de tweede keer een personeelsdag voor onze 

medewerkers van de basisscholen en van de middelbare scholen. Het past 

helemaal in de beweging die OVO doormaakt, waarbij we elkaar steeds meer 

zijn gaan opzoeken, vanuit het devies dat we samen sterker zijn en van 

elkaar kunnen leren. Deze nieuwe OVO cultuur wordt steeds sterker en we 

werken weer aan een succesvolle dag vol leerzame en verbindende 

momenten.  

Verbinding zoekt OVO ook met verschillende partijen in de regio. Zo werken 

we steeds vaker samen met andere onderwijsbesturen, maar ook met 

verschillende maatschappelijke organisaties. In het artikel hieronder leest u 

meer over OVO in de regio. Een ander artikel in deze nieuwsbrief verwijst 

naar de interesse die er is voor OVO Talentontwikkeling. We doen bij OVO 

iets wezenlijk anders en dat wordt gezien. Verder is deze nieuwsbrief 

natuurlijk weer gevuld met prachtige initiatieven en nieuws van onze scholen. 

Ik wil afsluiten met nog een verwijzing naar het succes van onze scholen. Dat 

blijkt mede uit de belangstelling die we hebben van ouders en nieuwe 

leerlingen. De inschrijvingen voor dit lopende schooljaar laten zien dat alle 

scholen van OVO – zowel basis- als middelbare scholen – sterk in de 

belangstelling staan. In Gorinchem is OVO met zowel onze basisscholen als 

onze middelbare scholen marktleider.  

Ik wens u veel leesplezier toe in dit nieuwe nummer van onze nieuwsbrief.  

Bert-Jan Kollmer  

bestuurder 

Bestuurder en algemeen directeur krijgen rondleiding op 

De Poorter 

Op initiatief van de kinderraad van De Poorter zijn Bert-Jan Kollmer en Jan van Veen de afgelopen 

periode op daltonschool de Poorter geweest voor een bezoek. Zij kregen van leerlingen een 

presentatie over de school en werden ook door hen rondgeleid.   

Sponsoren van de OVO personeelsdag 
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