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Koers van De Driemaster  

Het afgelopen jaar is Talent Ontwikkelen in Partnerschap de 

koers geweest die de Driemaster heeft bevaren, waarbij ieder 

kind het ROER in eigen hand heeft. ROER staat voor de 

kernwaarden: Respectvol, Open, Eerlijk en Rustig. Talent 

ontwikkelen is wat we voor ogen hebben voor al onze 

kinderen. Tevens willen we vorm geven aan passend 

onderwijs: ieder kind mag zich op zijn eigen niveau 

ontwikkelen en we beogen groei op een breed vlak. 

Einde verbouw 
Merwedeschool in zicht 

De Merwedeschool DOET (Durven Ondernemen 

in Eigen Talent) en OPENT (Open, Positief, 

Eerlijk, Nieuwsgierig, Trots) op vrijdag 21 

september samen met de partners van IKC 

Merwede opnieuw haar deuren. 
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Merwedeschool durft te ondernemen in 

eigen talent 

Het opzetten van een moestuin, zorgde voor een realistische 

context en het ondernemerschap. De leerlingen van de 

Merwedeschool waren hierdoor bezig met de competenties 

samenwerken, zelfsturing en presenteren. De manier van 

lesgeven had een positieve bijdrage op de motivatie van de 

leerlingen, zorgde voor plezier en had een grote betrokkenheid 

tot gevolg.  

Leerlingen Fortes als tutor op 

het Merweplein 

Op basisschool Merweplein worden niet alleen 

ouderejaarsleerlingen en ouders ingezet als 

tutor bij Bouw!, maar ook zes scholieren van 

de middelbare school Fortes Luceum. Loes 

Ippel, intern begeleider van het Merweplein, 

werd geïnterviewd door Lexima Academie en 

wist perfect te verwoorden waar OVO voor 

staat.  

High Five op de J.P. Waale 

Zowel op groeps- als op schoolniveau kunnen we 

elkaar op de J.P. Waale nu duidelijk aanspreken op 

wat we belangrijk en van waarde vinden, een 

letterlijke vingerwijzing naar het polsbandje zegt 

vaak al genoeg :-)  

Beste ouder, 

Het was weer een bewogen jaar. Op de 12 scholen van OVO is weer veel 
gebeurd. U kan daar zelf ongetwijfeld over meepraten. Ik noem een aantal 
overkoepelende zaken.  
 
Het afgelopen jaar zijn we gestart met de voorbereidingen tot de bouw van 
een nieuwe brede school in Hoog Dalem. Daarbij werken we nauw samen 
met LOGOS (Protestants Christelijk schoolbestuur) en de SKG (organisatie 
voor peuter- en kinderopvang). 
 
Ook zijn we fusiegesprekken gestart met de Jenaplanschool. De 
Jenaplanschool is de enige school van de vereniging, dat betekent een 
kwetsbare situatie. Zij missen de ondersteuning van een professioneel 
bestuursbureau op gebieden als financiën, personeel, facilitair, 
kwaliteitszorg en huisvesting, zoals OVO dit wel heeft. Reden om zich bij 
OVO aan te sluiten. Doel is om de fusie met ingang van het nieuwe 
schooljaar rond te hebben. 
 
Soms gaan zaken ook anders dan je had gepland of gewenst. De 
samenwerking tussen OVO en Wellant op locatie Omnia College, die stamt 
van 2015 wordt alweer beëindigd. Het groene onderwijs heeft het landelijk 
gezien moeilijk en dat leidt er in het geval van Wellant toe dat zij stoppen 
met hun locatie in Gorinchem.  
 
Wel een mooie samenwerking zien we ontstaan bij de Merwedeschool in 
Hardinxveld-Giessendam. We onderzoeken de mogelijkheden om een uniek 
technisch centrum te creëren in nauwe samenwerking met het lokale 
bedrijfsleven voor alle geïnteresseerde basisscholen in de regio. Doel is om 
basisschoolleerlingen met nog meer begrip en affiniteit voor techniek op te 
laten groeien. 
 
Daarnaast blijven we bezig met de bevolkingskrimp in de regio. De manier 
waarop we als schoolbesturen in de regio omgaan met krimp, noemen we 
de Transitieatlas. Inmiddels is er een overeenkomst met zeven besturen, 
waarmee de scholen behoed worden voor al te negatieve financiële gevolgen 
van krimp. Deze overeenkomsten bleken ook nog eens een landelijk unieke 
oplossing te zijn. In het voortgezet onderwijs zijn we inmiddels ook met een 
Transitieatlas begonnen. 
Voor OVO zijn de prognoses voor 2018 gemaakt en het ziet ernaar uit dat de 
leerlingenaantallen voor OVO opnieuw gelijk blijven, terwijl de regio nog 
steeds te maken heeft met bevolkingskrimp.  
 
De komende jaren besteden we meer aandacht aan duurzaamheid. Daarbij 
gaat het in eerste instantie om duurzame schoolgebouwen. Alle scholen van 
OVO gaan daartoe participeren in een mondiaal project genaamd `Eco-
Schools’, waar al 50.000 scholen verspreid over de wereld aan deelnemen.  
 
Al met al zijn we weer met interessante dingen bezig geweest. Never a dull 
moment bij OVO zeggen we dan tegen elkaar. 
 
Rest mij u alleen nog een mooie en vooral ontspannende zomerperiode toe te 
wensen.  
 
Bert-Jan Kollmer 
bestuurder 

ALS het je raakt 

Deze leerling van ikc Merweplein wist de hele school te laten rennen, en dat nog voor een goed 

doel ook! De sponsorloop was een groot succes én Olaf mag eindelijk meedoen met de 

Amsterdam Cityswim. Dat verdient alle steun die we kunnen geven, bekijk hier zijn actiepagina: 

https://www.amsterdamcityswim.nl/deelnemers/alshetjeraakt-olaf-putters  

Fortes Festival steeds groter, 

drukker en aantrekkelijker 

Er is opnieuw een prachtig festival neergezet door 

de leerlingen en het team van Fortes Lyceum. Dit 

keer met het thema Birds of love. Dat is mooi de 

zomer ingaan.  Lees via onderstaande knop het 

artikel van het AD. 

Bijzonder profielwerkstuk op 
Fortes Lyceum 

De droom: met een eigengemaakte telescoop een ver 

sterrenstelsel waarnemen. Een half jaar bouwden drie 

leerlingen uit atheneum 6 van Fortes Lyceum aan hun 

radiotelescoop.  En met succes! 

Einde samenwerking Wellant 

De samenwerking die OVO in 2015 met Wellant is gestart om alle richtingen van het vmbo aan te 

bieden op één locatie, houdt in 2020  op te bestaan. Dit is  niet de keuze van OVO, maar voor 

Wellant was het aantal leerlingen niet voldoende om de locatie in stand te houden.  

Stichting OVO heeft de mogelijkheid onderzocht om deze lessen zélf aan te gaan bieden. Helaas is 

gebleken dat dit niet haalbaar is. Het groene profiel zal daarom vanaf 2020-2021 komen te vervallen. 

Wél zullen we in 2018-2019 nog de Plant & Dierklas en de Paardenklas aanbieden. Toekomstige 

leerlingen hebben nog ruim de kans om te ontdekken welke richting zij op willen binnen de profielen: 

Economie & ondernemen, Horeca, bakkerij en recreatie, Bouwen, Wonen en interieur, Metaal 

installeren en produceren, Mobiliteit & Transport en Zorg & Welzijn. 
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