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Beste ouder/verzorger, 

 

Voor u ligt alweer de laatste editie van de OVO-Nieuwsbrief in het schooljaar 2018/2019. We kunnen 

dit schooljaar wederom met een goed gevoel afsluiten. Het leerlingaantal bij OVO groeit gestaag. 

Maar ook de onderwijskwaliteit op onze scholen is goed. OVO heeft haar eerste vernieuwde 

inspectiebezoek achter de rug. De conclusie is dat het bestuur van OVO, evenals de zeven bezochte 

scholen in control zijn van de onderwijskwaliteit. En er spelen meer interessante zaken.  

 

De planning van de nieuwe brede school die in Hoog Dalem wordt gebouwd, waar OVO naast LOGOS 

en SKG in zal trekken, neemt goede vormen aan. OVO heeft de keuze gemaakt voor een 

Montessorischool, de eerste in een grote regio rond Gorinchem. Na de zomer starten er maar liefst 

zeven OVO-collega’s met een aanvullende opleiding voor het montessorionderwijs. We merken dat 

de belangstelling groot is voor de nieuwe school. We hebben dan ook besloten meteen na de 

komende zomervakantie te starten met groep 1/2 op een tijdelijke locatie. 

 

De afgelopen twee jaar heeft OVO hard gewerkt aan het nieuwe strategisch plan Op Koers voor de 

periode 2019 – 2023. Dit plan is met inbreng van veel stakeholders binnen en buiten OVO 

geschreven. We gaan verder op de koers die met voorgaand plan ‘Focus’ vier jaar geleden is ingezet, 

maar voegen ook een aantal nieuwe onderwerpen toe zoals duurzaamheid, ict, werkdruk en 

governance. Hier vindt u een samenvatting van het plan ‘Op Koers’. 

 

In februari 2019 hielden wij onze eerste stakeholdersbijeenkomst. De uitkomsten zijn verwerkt in 

het strategisch plan, en OVO heeft haar kernwaarden geherformuleerd: OVO staat voor Kindgericht, 

Luisteren en Samenwerken. 

 

Ik wens u veel leesplezier toe. 

 

Bert-Jan Kollmer 

bestuurder 

Nieuw in Gorinchem: na de zomer start Montessori basisschool Hoog 

Dalem! 

We mogen aan de slag. Montessori in Gorinchem, wat een mooie 

uitdaging. 

De kern van het montessorionderwijs wordt meestal samengevat in de 

uitspraak: "leer mij het zelf te doen". Uitgangspunt is dat een kind een 

natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfontwikkeling heeft. Opvoeders en 

onderwijzers kijken samen naar de behoeften van de kinderen en 

moeten ervoor zorgen dat ze de juiste omgeving en materialen 

aanbieden in de ‘voorbereide omgeving’. De kinderen werken individueel 

of in kleine groepjes met het Montessorimateriaal. We prikkelen de 

intrinsieke motivatie van de kinderen. 

We gaan starten met de onderbouw, groep 1 en 2 samen. Vervolgens 

zullen er een middenbouw, groep 3, 4, 5 en een bovenbouw, groep 6, 7, 

8 ontstaan. Volgens grondlegger Maria Montessori is dit essentieel voor 

een harmonische ontwikkeling. Ook in een gezin is een kind omringd met 

oudere en jongere kinderen. Het geeft kinderen bovendien de kans zich 

te spiegelen aan anderen. Ieder kind is dus een periode de jongste, de 

middelste en de oudste. 

 

Wij hebben er zin in! 

Meer informatie over de  

nieuwe Montessori 

basisschool vindt u op 

www.montessorihoogdale

m.nl 

 

Daar kunt u zich ook al 

opgeven voor een 

informatieavond op 19 

september. 

 

Liever persoonlijk 

contact? Maak dan een 

afspraak met Gerda 

Mulder (projectleider 

Montessori) via 

montessori.hoogdalem@s

tichtingovo.nl 

De wereld aan je voeten op Omnia College 

Omnia college doet recht aan haar slogan, dat blijkt afgelopen periode weer. Niet alleen scoorden de 

leerlingen goed op de examens, de school deed ook mee aan maar liefst twee voetbaltoernooien,  

de afdeling Horeca, Bakkerij en Recreatie maakte koekjes voor Gorcumse Geheimen,  

de eindexamenklas ging naar Disneyland Parijs en de klassen 1 tot en met 3 gingen naar het theater. 

Als kers op de taart werden veel afdelingen betrokken bij de Omnia deelname op Fortes Festival. 

Eigenaarschap op De Poorter 

Het team van Daltonschool De Poorter heeft 

zich dit schooljaar nog verder ontwikkeld in het 

geven van daltononderwijs. Het onderwerp was 

eigenaarschap van de leerlingen. Een 

belangrijk onderwerp omdat 

eigenaarschap kinderen motiveert om te leren.  

Duurzame scholen bij OVO 

Stichting OVO hecht belang aan duurzaamheid. 

Ook onze leerlingen verdienen een toekomst 

op een mooie, schone planeet. Daarom sluiten 

onze scholen zich aan bij Eco-Schools. Ieder op 

het moment dat de school er klaar voor is. 

Afgelopen weken was het de beurt aan twee 

van onze basisscholen: de Anne Frank en de 

Graaf Reinald.  

Stichting OVO is op Koers! 

Een nieuwe planperiode breekt aan. Het nieuwe strategisch plan voor 2019 -2023 heet, heel 

toepasselijk “Op Koers”. Hieronder de belangrijkste punten. 

De Merwedeschool durft te ondernemen in eigen talent 

en bereidt leerlingen voor op een toekomst in techniek  

In samenwerking met Stichting OVO, Omnia College en de ondernemers uit Hardinxveld- Giessendam 

en omstreken is de Merwedeschool gestart met het opzetten 

van een technieklokaal, genaamd De Techloods.  

Terugblik Fortes Festival 

Wauw! Wat een prachtig weekend: Fortes Festival editie VIER!.  

Met trots kijken we terug op twee spetterende festivaldagen. De samenwerking tussen onze school en 

de stad Gorinchem  is opnieuw enorm geslaagd. Daarnaast zijn we erg blij met de bijdrage van 

scholen in de regio, als HMD Codarts Rotterdam, Koningstheateracademie Den Bosch en Herman 

Brood Academie Utrecht. De diverse podia stonden overvol met jong talent en de duizenden 

bezoekers keken hun ogen uit!  

Het programma was heel gevarieerd: Theatervoorstellingen in theater de Waan en in diverse kleine 

theaterwagens, veel verschillende stijlen muziekoptredens, Breaksquad, de breakdancegroep die 

eerder de finale haalde van Holland’s Got Talent, maar ook circusacts, klimmen op de klimwand, een 

theetuin en  foodtrucks. Ook de vierde editie van het Fortes Festival was een groot succes! 

De Stad Gorinchem publiceerde een mooie sfeerimpressie:  

https://destadgorinchem.nl/lokaal/fortes-festival-pakt-uit-606976 

Continurooster op het 

Merweplein 

Na de zomer gaat het Merweplein van start 

met een continurooster. In de loop van dit 

schooljaar heeft een commissie zich verdiept 

in het nieuwe rooster. Zij hebben contact 

gehad met andere scholen om hun expertise 

mee te kunnen nemen in hun besluitvorming.  

De schooltijden voor 2019-2020 vindt u op de 

website van het Merweplein. 

Engels op de basisschool 

In de week van 1 juli maken meer dan 100 

basisschoolleerlingen van OVO voor het 

eerst een Cambridge English Young Learners 

exam!  

J.P.Waale vormt integrale 

kindstraat! 

Na uitbreiding naar een dependance naast het 

hoofdgebouw en  het samenvoegen van de 

pleinen, vormt de J.P.Waale een heuse 

kindstraat! 

Fortes Lyceum scoort opnieuw 

prachtige examenresultaten 

Vrijdag 28 juni was de dag dat de uitslag van 

het 2e tijdvak van het centraal Schriftelijk 

Examen bekend werd gemaakt. We zijn 

ongelofelijk blij voor en trots op onze 

examenleerlingen die dit jaar een uitzonderlijk 

hoge score behaald hebben. 

Slagingspercentages: 

Mavo 94% 

Havo 94 % 

Atheneum 100% 

Leeuwen en jongleurs op het  

Merweplein 

Voor de kleuters was er dit jaar een heus ‘Circusfeest’ 

op het Merweplein, waarbij de school en het schoolplein 

omgetoverd werden tot een circus. Er werden heel veel 

verschillende activiteiten en spelletjes aangeboden.  

Feest op de Driemaster! 

Vrijdag 28 juni vond het zomerfeest plaats van beide locaties 

van obs de Driemaster in de Westwijk in Hardinxveld. Bedoeld 

voor meer dan 280 leerlingen, kinderen uit de buurt, familie 

en omwonenden.  
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