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Beste ouders/verzorgers,
Langs deze weg wil ik u een heerlijk, ontspannend en vooral gezond kerstreces en jaarwisseling
toewensen. Want daar zijn we allemaal na een heel bijzonder jaar wel aan toe. Ter afsluiting van dit
kalenderjaar neem ik u mee in ons 2020.
Online
In het voorjaar zagen we eerst de basisscholen en daarna de middelbare scholen sluiten. We konden
onze normale onderwijstaak alleen uitvoeren op een hoogst ongewone manier. Niet fysiek in een
lokaal, maar digitaal en op afstand. Dat vergde veel van iedereen, leerkrachten, ondersteunende
medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers.
Veel transities in het leven kosten heel veel tijd. Corona maakte het noodzakelijk dat heel
onderwijzend Nederland op een geheel andere wijze les kreeg / begeleide / gaf. En bij OVO is dat
gewoon binnen twee dagen gelukt. Gewoon? Het was een ware topprestatie. Ik ben zeer onder de
indruk van hoe iedereen zijn bijdrage heeft geleverd en ben eenieder ook enorm dankbaar. Zonder de
inzet en het doorzettingsvermogen van onze medewerkers, maar zeker ook van u en uw kinderen,
was er niets van terecht gekomen.
En helaas zitten we nu weer in eenzelfde situatie. Leerlingen komen niet meer naar school, en we
gaan weer online doen wat we kunnen om lessen door te laten gaan.
Samen
Mooi om te zien is hoe iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt n deze crisis. We doen dit samen.
Bijvoorbeeld samen met de overheid die steunde met pc’s voor degene die thuis niets had. Of met
subsidies om ons als scholen in staat te stellen bijlessen te verzorgen voor die leerlingen voor wie het
onderwijs op afstand toch een probleem vormde. Ook de gemeente Gorinchem steunde de scholen
waar het kon. In nood leer je elkaar kennen, zoals Rutger Bregman al schreef in dat fantastische
positieve boek, dat hij de titel meegaf: `De meeste mensen deugen’. We hebben ons allemaal van de
beste kant laten zien.
Wat wel doorging
Ondanks alle omstandigheden, gingen er ook dingen “gewoon” door. Zo naderden we in deze periode
de laatste fase in de bouwvoorbereidingen voor de brede school in de wijk Hoog Dalem in Gorinchem.
Daarover leest u in deze nieuwsbrief meer.
We – met name Omnia College – zijn nauw betrokken bij de ambitie van de gemeente om een
Regionale Beroepencampus te realiseren. Dit wordt een prachtige innovatieve samenwerking
waarover we later meer zullen delen. Omnia werkt al aan innovatieve doorlopende vmbo-mbo
opleidingen samen met Da Vinci.
En dan zijn we ook nog bezig met de voorbereidingen voor een sporthal. Een mooie samenwerking
tussen OVO, de gemeente en turnvereniging OKK. De sporthal zal naast Fortes Lyceum gebouwd
worden en lost meteen een groot probleem voor de leerlingen van de school op. Ze hoeven niet
langer de hele gemeente af te fietsen naar een gehuurde gymzaal.
Gelukkig was het ook nog feest bij OVO, coronaproof natuurlijk. De Sint kwam gewoon langs. En de
kerstdagen en jaarwisseling komen er alweer aan. Het wordt anders dan anders. Maar ik weet zeker
dat we er het beste en het leukste van zullen maken. Dat heeft 10 maanden COVID-19 wel
opgeleverd. Een houding van `We maken er het beste van en zijn daarbij ook nog eens heel creatief’.
Daarom durf ik toch eenieder een heel goed reces toe te wensen. Met vooral veel gezondheid. Ik
hoop ook echt dat we even gas terug kunnen nemen, na deze lange piekperiode.

Mede namens het management van OVO en de raad van toezicht
Met hartelijke groet,
Bert-Jan Kollmer, bestuurder

Lockdown
Op 14 december kondigde premier Rutte een landelijke lockdown aan om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. Dat betekent onder andere dat de schoolgebouwen grotendeels sluiten.
We gaan weer online lesgeven. Dit geldt voorlopig tot 18 januari.

Uitzonderingen
Net als de vorige keer zijn er uitzonderingen. De scholen blijven wel open voor:
•

Kinderen van ouders met cruciale beroepen,

•

Kinderen in een kwetsbare positie,

•

Praktijkgerichte lessen in het vmbo en praktijkonderwijs,

•

Lessen voor leerlingen in het examenjaar en afname van schoolexamens in eerdere jaren.

Er wordt opnieuw flexibiliteit gevraagd. Dat is niet altijd makkelijk. Maar we weten dat we het met
zijn allen kunnen, net als de vorige keer. We houden ons aan de maatregelen om zo snel mogelijk
weer meer te kunnen ondernemen en alle leerlingen weer in de klas te zien.

Naar de middelbare
Ook het kennismaken met de middelbare school is dit jaar anders. Geen grote open dagen, maar
online kennismaken, video’s bekijken en sociale media volgen om een beeld te krijgen van de
middelbare scholen.
Omnia College, Fortes Lyceum, Gymnasium Camphusianum en Merewade Praktijkschool doen er alles
aan om leerlingen en ouders kennis te laten maken met de scholen. Vanaf 13 januari wordt er weer
van alles (online) georganiseerd. Houd www.naardemiddelbare.nl in de gaten voor het laatste nieuws!

In actie voor goede doelen
Naast alles wat er op de scholen speelt, is er ook nog aandacht voor de mensen die het minder goed
hebben. De afgelopen tijd zijn er prachtige initiatieven geweest om bij te dragen aan een betere
wereld. Met trots presenteren we hieronder een aantal voorbeelden.

Camphusianen voor het goed doel
Gymnasium Camphusianum heeft een actieve Goede Doelen Commissie
(GDC). De GDC organiseert acties om geld op te halen voor verschillende
goede doelen waaronder Edukans.
“Dit schooljaar is natuurlijk een tikje anders: COVID 19 treft ons allemaal, ook de GDC. Om toch nog
iets leuks te organiseren en een mooi bedrag bij elkaar te verzamelen voor Edukans hebben wij een
alternatieve kerstviering bedacht. De Kerstkermis wordt in verkleinde versie opgezet voor
onderbouwleerlingen

en

voor

de

bovenbouwleerlingen

wordt

een

heuse

Kerst-pub

quiz

georganiseerd. Bij beide acties zal de GDC oliebollen, appelflappen, etc. verkopen. Zo proberen wij
ondanks alle teleurstellingen van dit jaar toch nog een warme kerstsfeer door de school te
verspreiden! Ook zal in het voorjaar een speciale corona-editie van de Camphusianum-trui
verschijnen, inclusief passend design.” Hier leest u meer over de Goede Doelen Commissie van het
Camphusianum.

Tweemaster zamelde in

Poorter voor War Child

De leerlingen van de Tweemaster hebben op
school een inzameling gehouden voor de

Daltonschool De Poorter kon samen met de

Voedselbank in Gorinchem. Het resultaat was

Plusmarkt in Gorinchem oost een cheque

overweldigend.

overhandigen aan War Child!

De

vrijwilligers

van

de

Voedselbank gaan ervoor zorgen dat het bij
de mensen terecht komt die er ontzettend
veel behoefte aan hebben.

Kerstontbijt van Omnia College
Jaarlijks organiseren Omnia College en Rotaryclub Gorinchem samen
het kerstontbijt voor alleenstaande ouderen en minderbedeelden. Dit
jaar een coronaproof versie. Rotaryclub Gorinchem en het Omnia
College verzorgen maar liefst 230 kerstontbijtboxen bij mensen thuis.
Lees meer...

Dolle donderdag op Fortes Lyceum
Op dolle donderdag werd geld opgehaald door docenten en directie in onesies te laten lopen en
loterijen te organiseren. De € 1.255,70 die werd opgehaald is verdubbeld door zowel Fortes Lyceum
als Stichting OVO. Het totaalbedrag komt daarmee op € 3.767,10. Dit bedrag wordt verdeeld over
‘Het Vergeten Kind’ en ‘Samen één Gorinchem’.

IKC Merwede en Anne Frank
Ikc Merwede zorgt voor een glimlach op het gezicht van
de

bewoners

van

De

Lange

Wei

met

versierde

theedoosjes tijdens de actie 'Aandacht voor elkaar'.
De afgelopen week hebben de kinderen van de Anne
Frank school prachtige kerstkaarten gemaakt voor de
bewoners van Woonzorgcentrum De Schutse.

Innovatief Omnia
Eerste paal brede school

We zitten middenin de digitale revolutie, of

Dalemplein

misschien is die zelfs pas net begonnen. De

Op dinsdag 1 december is de eerste paal voor

College beweegt mee. De digitalisering en

de

Dalem

allerhande IT-toepassingen vormen een rode

feestelijke

draad in het onderwijsaanbod op ons Innovatief

nieuwe

geslagen.

arbeidsmarkt is volop in beweging en Omnia

brede

De

school

hoofdrol

in

bij

Hoog

deze

handeling was weggelegd voor kinderen van
Stichting Kindercentra Gorinchem, Christelijke
basisschool

De

Montessorischool

Regenboog
Hoog

symbolische opblaashamer

en

Dalem.
haalden

onze

Met

een

kinderen

elkaar op bij de diverse locaties en renden
gezamenlijk naar de bouwlocatie. Ter plaatse
mochten

de

kinderen

de

eerste

paal

beschilderen en samen met wethouder Ro van
Doesburg het startsein geven voor het slaan
van de eerste paal. De planning is dat Brede
school Dalemplein eind 2021 in gebruik wordt
genomen.

Omnia.
In

elk

vakgebied

is

IT

tegenwoordig

een

cruciaal onderdeel van het werk: van techniek
tot zorg, van politie en defensie tot de horeca
aan toe. Sociale media, grafische vormgeving,
online presentaties, technische software; in elk
beroep heb je je eigen IT-vaardigheden nodig.
Innovatief Omnia helpt je de vaardigheden
ontwikkelen die je nodig hebt om nu en in de
toekomst te kunnen werken. Onder Innovatief
Omnia

vallen

de

vakken

Mediawijsheid,

Informatietechnologie, Media & Vormgeving en
Smart Technology. Samen vormen deze een

Lees meer...

doorlopende leerlijn naar het mbo op het Da
Vinci College.
Lees meer...

Op zoek naar een school of opvang?
Gorkum tv neemt u mee. Gorkum tv heeft een platform over opvang en
onderwijs. Alle scholen in Gorinchem staan op een kaart en alle video’s over
opvang en onderwijs worden hier verzameld: gorkum.tv/onderwijs
Het platform is nog in ontwikkeling en wordt steeds verder gevuld met video’s en
omschrijvingen. Dit schooljaar krijgt iedere OVO school een nieuwe video om zich
te laten zien. Omnia College en Merewade Praktijkschool hebben hun video al
online staan!

Lees ook:
De Tweemaster begaafdheidsprofielschool
Paarse vrijdag op Fortes Lyceum
135 jaar ambachtsonderwijs
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