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VOORWOORD
Al jarenlang zet Stichting OVO (Openbaar Verenigd
Onderwijs in Gorichem en de regio) zich in voor
Openheid, Verbinding en Ontplooiing binnen kwalitatief
goed onderwijs. In ons onderwijs voeren we – op basis
van ervaring, inzicht, kennis en kunde – steeds weer
verbeteringen door. Dat dat het beste gaat in een
hechte én diverse groep van goede openbare scholen
staat voor ons buiten kijf. Met elkaar staan we voor
algemeen toegankelijk onderwijs waarin respect voor
ieders godsdienst of levensovertuiging centraal staat.
Ik ben er trots op dat al onze mensen daar hun energie
en betrokken bijdrage aan willen leveren.
In het jaarverslag dat nu voor u ligt, beschrijven we wat zich in 2014 voordeed. We geven
dat waar mogelijk op verschillende niveaus weer: op het niveau van OVO-totaal, op het
niveau van ons primair onderwijs (po) en op het niveau van ons voortgezet onderwijs (vo),
binnen het Merewade College of het Gymnasium Camphusianum.
Ik wens u genoegen bij het lezen van dit jaarverslag.
En als u nog vragen of opmerkingen heeft, staan wij daar altijd voor open.
U kunt ons dan bijvoorbeeld bereiken via info@stichtingovo.nl.
Wij stellen uw reactie erg op prijs.
Bert-Jan Kollmer, bestuurder
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STICHTING OVO
Historie
Stichting OVO ontstond in 2003 door de bestuurlijke fusie tussen het Merewade College en
het Gymnasium Camphusianum. De naam OVO stond toen nog voor Openbaar Voortgezet
Onderwijs in Gorinchem en de regio. Sindsdien is er veel veranderd.
In 2007 traden acht scholen voor openbaar primair onderwijs (po) in Gorinchem tot de stichting toe. De afkorting OVO staat vanaf dat moment voor Openbaar Verenigd Onderwijs in
Gorinchem en de regio.
Vanaf 2010 horen ook de scholen voor openbaar primair onderwijs van de gemeente
Hardinxveld-Giessendam bij onze stichting. Halverwege 2011 droegen wij onze school voor
speciaal basisonderwijs (De Rotonde) over aan het bestuur van het federatieve samenwerkingsverband 41-07. Basisschool De Baanbreker fuseerde in dat jaar met de Meander
Scholengemeenschap (bestaande uit De Poorter, Anne Frank en J.P. Waale) en werd tegelijkertijd opgeheven.

Identiteit
OVO biedt op al haar scholen leerlinggericht onderwijs van hoge kwaliteit. Het stichtingsverband heeft in onze optiek een aantal belangrijke meerwaarden:
Vanuit de drie kernwaarden Openheid, Verbinding en Ontplooiing spelen al onze medewerkers elke dag opnieuw in op de individuele behoeften van leerlingen. Voor ons is dus geen
leerling hetzelfde en telt elk talent.
We combineren de krachten van ons primair en voortgezet onderwijs (respectievelijk po en
vo). Leerlingen die na een OVO-po-school kiezen voor een OVO-vo-school, hebben het
voordeel dat hun ontwikkellijnen doorlopen. Onze scholen geven steeds verder invulling aan
deze doorlopende ontwikkellijnen.
We vinden het bij OVO belangrijk gebruik te maken van de verschillen tussen mensen. Dat
geldt voor leerlingen én medewerkers. We willen ervoor zorgen dat ze hun talenten maximaal
kunnen ontwikkelen én benutten.
We realiseren ons bij alles wat we doen, dat we onderdeel zijn van de lokale, regionale en
landelijke samenleving. Wat ons betreft zorgt de samenwerking met partners ervoor dat we
onze ambities beter kunnen waarmaken.

Missie
OVO is een integrale aanbieder van openbaar primair en voortgezet onderwijs in Gorinchem
en de regio. De stichting vormt het bestuur van twee scholen voor voortgezet onderwijs (op
vier locaties) en acht scholen voor primair onderwijs (op negen locaties).
We zijn er voor leerlingen van vier tot twintig jaar en richten ons zoveel mogelijk op hun individuele behoeftes en talenten. We benaderen hen vanuit kansen en mogelijkheden en proberen uit onze leerlingen te halen wat erin zit. We geven ze dan ook zoveel als mogelijk het
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voordeel van de twijfel, ook als dat op gespannen voet lijkt te staan met optimale opbrengsten van scholen. Kort gezegd streeft OVO vooral naar zo excellent mogelijke leerlingen.
De unieke combinatie van po- en vo-scholen binnen één stichting maakt het ons mogelijk op
een ongeëvenaarde manier te bouwen aan een doorlopende leerlijn po-vo. Goed personeel
is daarbij van kapitaal belang en heeft dan ook onze hoogste prioriteit. Kwaliteit is immers de
sleutel tot de toekomst.
Uiteraard zijn onze scholen herkenbaar aan en aanspreekbaar op hun werkwijze.

Koers OVO
In 2012 stelde het algemeen bestuur van Stichting OVO het plan ‘Koers OVO 2012- 2015,
van ambitie naar realiteit’ vast. In die koers* staat beschreven wie we zijn, waarom we bestaan, wat ons bindt, wat we op de langere termijn willen bereiken en hoe we onze ambities
willen waarmaken.
Samenvattend staan de volgende drie kwaliteiten centraal:

Openheid
Binnen onze organisatie werken we op heel veel vlakken aan openheid. U vindt het bijvoorbeeld terug in de relatie tussen leerkrachten, leerlingen en ouders. Maar ook in de manier
waarop leerkrachten en leidinggevenden vorm geven aan de sfeer op school. En in de relatie
tussen de stichting, de school en de maatschappelijke omgeving.

Verbinding
Binnen OVO krijgt verbinding niet alleen gestalte in het pedagogisch en sociaal klimaat. Verbinding vindt u ook terug in het respect dat we hebben voor verschillen in levensbeschouwing en verschillen tussen mensen. We zoeken de synergie om van elkaar te kunnen leren.

Ontplooiing
We bieden onze leerlingen én leerkrachten graag de kans zich naar eigen aard en aanleg te
ontwikkelen. Daar staat de term ontplooiing voor. Logisch dus dat ons onderwijs – net als
onze medewerkers en leerlingen – veelkleurig en inspirerend is.
In strategische beleidsplannen leggen we, telkens voor vier jaar, de doelstellingen en gewenste resultaten voor de hele organisatie en voor de aparte scholen vast. Jaarlijks verschijnen op basis van dat strategisch beleidsplan jaarplannen met te verwezenlijken doelstellingen en resultaten. Natuurlijk formuleren we ook doelstellingen in het kader van kwaliteitsbeleid en volgen we de realisatie van de doelen op de voet.
* U vindt ‘Koers OVO’ op onze website (www.stichtingovo.nl)
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ORGANOGRAM
Raad van Toezicht
Stichting OVO
College van Bestuur
(Bestuurder)
Stafbureau
Stichting OVO

Bovenschools directeur
primair onderwijs

Gemeenschappelijk
Orgaan

Managementoverleg
Stichting OVO

Rector
Gymnasium Camphusianum

Voorzitter Centrale Directie
Merewade College
Leden Centrale Directie
Merewade College

Graaf Reinald
(Faseonderwijs)

Gymnasium
Camphusianum

Locatie Wijdschildlaan
(atheneum, havo, mavo)

De Merwedonk

Locatie Vries Robbéweg
(VMBO)

De Tweemaster
(Semenwerkingsschool)

Locatie Merwedekanaal
(PrO)

De Merwedeschool

De Driemaster

Locatie Bellefleur
Locatie Pietersweer

Meander S.G.
J.P. Waale
(Circuitschool)
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Anne Frank

De Poorter
(Daltonschool)

BESTUUR EN TOEZICHT
In 2013 wijzigde de bestuursvorm van Stichting OVO. We werken vanaf die tijd met een
College van Bestuur en een Raad van Toezicht; een organieke scheiding van bestuur en
toezicht dus. In 2014 werkten we voor het eerst een heel jaar met dit nieuwe governance
model.

Statuten
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het college en de raad staan beschreven in de gewijzigde statuten van Stichting OVO. De gemeenteraden van Gorinchem
en Hardinxveld-Giessendam keurden de overgang naar een Raad van Toezichtmodel en de
gewijzigde statuten van de stichting goed in hun raadsvergadering van 31 oktober 2013. De
gewijzigde statuten zijn op 17 december 2013 door de notaris in een notariële akte opgenomen en zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
In het managementstatuut staat welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden het
College van Bestuur aan de bovenschools directeur primair onderwijs, de voorzitter van de
centrale directie van het Merewade College en de rector van het Gymnasium Camphusianum heeft overgedragen. Ook de richtlijnen voor de uitoefening van die mandaten liggen
vast in dat managementstatuut.

College van Bestuur en Raad van Toezicht
College van Bestuur
Stichting OVO werd in 2014 bestuurd door een College van Bestuur dat bestaat uit één
bestuurder. Het college wordt benoemd door de Raad van Toezicht en vormt het bevoegd
gezag van alle onder de stichting vallende scholen.
De heer drs. B.J.J. Kollmer vormt als bestuurder met ingang van 1 juli 2014 het College van
Bestuur. Hij volgde de heer drs. G. A. Toering op, die met ingang van die datum Stichting
OVO verliet vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De heer Toering, een
man met een luisterend oor en met oog voor een ieder binnen en buiten de stichting, was
directeur-bestuurder van Stichting OVO vanaf de fusie in 2003. Hij ging een serieus en pittig
inhoudelijk gesprek niet uit de weg, vervulde zijn functie met veel toewijding en liet een financieel gezonde organisatie achter.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden die benoemd worden door de gemeenteraden
van Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam. Die leden houden binnen de raad, vanuit grote
maatschappelijke betrokkenheid, professionele achtergrond en relevante expertise, integraal
toezicht op de continuïteit van de organisatie, op het functioneren van het College van Bestuur en op de ontwikkelingen binnen de scholen en de stichting. De raad is onafhankelijk en
legt aan relevante belanghebbenden verantwoording af over haar werkzaamheden.
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De Raad van Toezicht bestond in 2014 uit de volgende personen.
Functie
Voorzitter

dhr. mr. R.G. Degenaar

Secretaris

dhr. A. Struijs

Penningmeester

mw. drs. H.F. Kraaijeveld-Tromp

Lid

mw. drs. C.M. Barger-Venema

Lid

dhr. drs. A.C.E. van Overeem (tot 1 mei 2014)

Lid

dhr. drs. R. Pastoor (tot 1 juli 2014)

Lid

dhr. P.J.J.M. van den Bosch (vanaf 1 juni 2014)

De heren Van Overeem en Pastoor traden respectievelijk op 1 mei en 1 juli 2014 af. Met zijn
grote dossierkennis en interesse op het gebied van ICT was de heer van Overeem van grote
waarde voor de raad. De heer Pastoor zorgde er als exponent van het openbaar onderwijs
voor, dat de identiteitsvraag hoog op de agenda van de raad bleef staan. Wij zijn de beide
heren veel dank verschuldigd voor hun inbreng.
Met ingang van 1 juni 2014 versterkt de heer van den Bosch het fiscaal-juridische en managementprofiel van de Raad van Toezicht. De raad prijst zich gelukkig met zijn bijdrage.

Overleg Raad van Toezicht – College van Bestuur
De Raad van Toezicht bespreekt de volgende zaken structureel met het College van Bestuur:
• Rapporten van de Inspectie van het Onderwijs naar aanleiding van bezoeken aan onze
scholen (in 2014: Gymnasium Camphusianum, Merewade College afdelingen vwo, havo
en Pro en de basisscholen De Tweemaster, de Graaf Reinaldschool en de J.P. Waale);
• Het bestuursformatieplan;
• Strategische beleids- en jaarplannen;
• Zaken die raken aan ziekteverzuim en verzuimpreventiebeleid;
• Leerlingenprognoses, leerlingenaantallen en de ontwikkeling van ons marktaandeel;
• De jaarlijkse Planning- en Controlcyclus;
• De (herziene) begroting, financiële managementrapportages en jaarrekening;
• Klachten en bezwaarschriften.
De Raad van Toezicht kwam in 2014 vijf keer bijeen. In die vergaderingen kwamen aan de
orde:
• De opvolging van de bestuurder (voordracht van de benoemingsadviescommissie met
betrekking tot het aanstellen van de heer Kollmer als nieuwe bestuurder);
• De statuten van Stichting OVO, het managementstatuut, het Reglement Bestuur en Toezicht (vastgesteld), de werving-, selectie- en aanstellingsprocedure (vastgesteld), de Integriteitcode (vastgesteld) en de Klokkenluidersregeling (vastgesteld);
• Cito-uitslagen po en eindexamenresultaten vo;
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• Een vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht (besluit toekennen vrijwilligersvergoeding);
• Het resultaat over 2013, het financieel jaarverslag 2013 en het daarbij behorende accountantsverslag (goedgekeurd en décharge verleend aan de bestuurder);
• De kaderbrief bij de begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2015 (vastgesteld en goedgekeurd);
• Het meerjarenbestuursformatieplan po;
• De prestatie-indicatoren voor de bestuurder (‘Beoordeling van de bestuurder’ vastgesteld);
• De selectie van een nieuwe accountant;
• De opvolging van de bovenschools directeur po;
• Lidmaatschap bij de VTOI (afgesloten) en
• Instelling van een auditcommissie en een renumeratiecommissie (ingesteld).

Managementoverleg Stichting OVO
Eens in de vier tot vijf weken overleggen de bovenschools directeur po, de voorzitter van de
centrale directie van het Merewade College en de rector van het Gymnasium onder voorzitterschap van de bestuurder met elkaar in het managementoverleg Stichting OVO (MTO). Ze
bespreken dan zaken die voor meer dan één school of voor de hele stichting belangrijk zijn.
De controller van Stichting OVO is als adviserend lid bij het overleg aanwezig.

Raad van Toezicht en Medezeggenschap
Tijdens de jaarlijkse vergadering van de Raad van Toezicht met een afvaardiging van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden (GMR’en) van het po en het vo op 4 november
2014 waren de belangrijkste gesprekspunten het bestuursjaarplan 2015, de speerpunten
voor 2015 voor de GMR PO, de GMR VO en de Raad van Toezicht, de herhuisvesting van
de scholen en de scholing van de MR’en.

Informatie Raad van Toezicht
De raad van Toezicht krijgt naast deze vormen van overleg informatie vanuit contacten
met de controller, het managementoverleg Stichting OVO en afgevaardigden van de beide
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden (GMR’en). Verder legt de raad haar oor te
luister bij belanghebbenden binnen en buiten Stichting OVO en is er jaarlijks overleg met de
accountant. De verkregen informatie helpt de raad haar rol als adviseur en ondersteuner van
de bestuurder naar behoren te vervullen.

Extern toezicht
Via het Gemeenschappelijk Orgaan (GO ) houden de gemeenteraden van Gorinchem en
Hardinxveld-Giessendam extern toezicht op Stichting OVO. Het GO bestaat uit de portefeuillehouders onderwijs van de beide gemeenten en het College van Bestuur. De relatie tussen
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het College van Bestuur van OVO en de gemeenteraden is vastgelegd in een huishoudelijk
reglement. Twee ambtenaren van de beide gemeenten en de controller van Stichting OVO
bereiden het overleg in het GO voor.
Het GO adviseert de gemeenteraden over:
• benoemen, schorsen en ontslaan van leden van de Raad van Toezicht;
• wijzigen van de statuten van de stichting;
• ontbinden van de stichting;
• opheffing van een school;
• vaststellen van een zienswijze op begroting en jaarrekening;
• ingrijpen bij ernstige taakverwaarlozing door College van Bestuur en/of Raad van Toezicht.
Het GO vergaderde in 2014 twee keer en besprak onder andere:
• de jaarrekening 2013;
• de herziene begroting 2014;
• de zomernota 2014;
• de kaderbrief 2015;
• de meerjarenbegroting 2015.

Code Goed Onderwijsbestuur
OVO is aangesloten bij de sectororganisaties voor vo en po (respectievelijk de VO-raad en
de PO-raad). Die organisaties ontwikkelden de ‘Code Goed Onderwijsbestuur’ met afspraken over verantwoording, verantwoordelijkheden, openheid over beleid en integriteit. Het
principe van de code is ‘pas toe of leg uit’. Je past de code dus (volledig) toe of legt uit
waarom je afwijkt. OVO heeft ervoor gekozen zich te houden aan de Code Goed Onderwijsbestuur VO1.

Bestuursbureau
Onder leiding van de bestuurder ondersteunt het Bestuursbureau de OVO-scholen, de bestuurder en de Raad van Toezicht.
Het Bestuursbureau
• voert de financiële, personeels- en salarisadministratie voor alle scholen;
• agendeert en coördineert zaken rondom de bedrijfsarts, ziekteverzuim en ziektepreventie;
• ondersteunt scholen bij huisvesting, gebouwbeheer, gebouwonderhoud en aanpalende
gebieden als ICT;
• voert de Planning- en Controlcyclus (het proces van prognoses van leerlingenaantallen en
formatieplanning via begroting en managementrapportages naar de jaarrekening) uit.
De bestuurder werkt vanuit het Bestuursbureau.
1 Zie voor de tekst van deze code: www.stichtingovo.nl
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ONS ONDERWIJS
Onze scholen zijn grotendeels autonoom. Ze werken met onderscheidende schoolconcepten en de rector of directeur is verantwoordelijk voor de resultaten, de onderwijskundige keuzes en de onderwijskwaliteit. Ook leerlingbegeleiding en personeelszorg krijgen op schoolniveau gestalte. Over gevoerd beleid en resultaten leggen de scholen verantwoording af aan
het College van Bestuur.

Onderwijskundig beleid in het primair onderwijs
Algemeen
Onze acht scholen voor primair onderwijs hebben ieder een eigen onderscheidend schoolconcept. Als collectief bieden we daardoor een gevarieerd onderwijsaanbod dat tegemoet
komt aan de verschillen tussen leerlingen.
Alle scholen hebben een eigen directeur. Alle directeuren komen onder leiding van de bovenschools directeur po periodiek bij elkaar in het managementoverleg po. Ze bespreken daar
actuele ontwikkelingen, stemmen zaken af en bereiden er beleidsadviezen voor.

Uitgangspunten
Op iedere school werken we systematisch en doelgericht aan het maximaliseren van prestaties. We doen dat in een omgeving waarin leerlingen actief en betrokken kunnen leren en
zich gewaardeerd voelen in hun ontwikkeling. Handelings- en opbrengstgericht denken en
werken staan centraal op onze scholen.
Bij het handelingsgericht werken zetten we in op werken met de één-zorg-route. Dat betekent dat onze leerkrachten gedifferentieerd instructie geven op vier niveaus. Daardoor is het
niet nodig afzonderlijke handelingsplannen te schrijven. Een interne coach begeleidt de individuele leerkrachten bij het handelingsgericht werken.
Bij opbrengstgericht denken en werken verzamelen we planmatig en cyclisch op leerling-,
groeps- en schoolniveau data. We analyseren de opbrengsten en passen vervolgens waar
nodig ons onderwijs aan. Onze leerkrachten hebben nu meer inzicht en zijn in staat een zo
hoog mogelijk leerrendement voor al hun leerlingen mogelijk te maken. De bovenschools
directeur monitort de uitkomsten twee keer per jaar en zoomt dan ook nadrukkelijk in op de
verbeterplannen van de afzonderlijke scholen.
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Onze doelen
In 2014 stelden we ons binnen het po de volgende doelen:
• De eindopbrengsten moesten groter of gelijk zijn aan de resultaten van de referentiegroep.
We realiseerden deze doelstelling.
• Al onze scholen moesten voldoen aan de eisen die de Wet op het Onderwijstoezicht stelt.
Al onze scholen slaagden daarin: ze kregen van de onderwijsinspectie allemaal een basisarrangement toegewezen. Een en ander betekent dat de inspectie vertrouwen heeft in de
kwaliteit, de opbrengsten en de leerlingenzorg van al onze scholen.
• Onze scholen moesten werken volgens de toetskalender van OVO-po en de afspraken die
hierover gemaakt zijn. Ook deze doelstelling realiseerden we.
• Elk halfjaar moest het bovenschools management po de vorderingen op schoolniveau
monitoren en analyseren. Het management ziet er door het voeren van resultaatgerichte
gesprekken met directies en de IB’ers van de scholen op toe dat er planmatig en cyclisch
gewerkt wordt aan het verhogen van kwaliteit.

Eindopbrengsten Cito
In het onderstaande overzicht vindt u de resultaten van de Cito eindtoetsen van onze afzonderlijke scholen voor primair onderwijs.

Overzicht eindopbrengsten Cito eindtoets 2011, 2012, 2013 en 2014
School

2012*

20121

2013

20131

2014

20141

obs de Poorter

528,3

62%

529.98

57%

530.7

48%

obs Anne Frank

532,3

36%

531.49

30%

535.7

25%

obs de Merwedeschool

538,8

26%

529.7

25%

534.6

19%

obs de Merwedonk

535,6

4%

536

3%

537.5

3%

obs Graaf Reinald

534,1

13%

536.69

12%

535.6

10%

obs de Tweemaster

538,4

21%

540.1

19%

539.0

18%

obs J.P. Waale

530,4

34%

526.4

33%

533.2

24%

obs de Driemaster

535,4

18%

533.8

17%

533.3

16%

De toetsuitslagen in de blauwe vlakken, zitten onder de ondergrens van de inspectie.
* Vanaf 2012 is er een nieuwe systematiek voor de beoordeling van de Cito eindtoets. De aangepaste
systematiek maakt voor alle scholen gebruik van de ongecorrigeerde schoolscore. De onder- en bovengrens waarmee de onderwijsinspectie rekent, is afhankelijk van het percentage gewogen leerlingen
op de hele school (zie laatste kolom). Deze grenzen zijn afgeleid van het landelijk gemiddelde voor
scholen met hetzelfde percentage gewichtenleerlingen. Hoe hoger het percentage gewogen leerlingen, hoe lager de ondergrens van de inspectie.
1 Percentage gewogen leerlingen in dat jaar.
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Onderwijskundig beleid op het Merewade College
Algemeen
Het Merewade College is een brede scholengemeenschap met praktijkonderwijs, leerwegondersteunend onderwijs, vmbo, mavo, havo en atheneum. De centrale directie bestaat uit
de heren J. van Veen (voorzitter), P. Lommers (lid) en W. Langens (lid). De leden zijn beiden
directeur van één of meer locatie(s) van het Merewade College.

Onze doelen
In 2014 wilden we de volgende doelen bereiken:
Locatie De Vries Robbéweg:
• We wilden Vakwerk voortzetten in klas 3. Door dat te doen kunnen leerlingen nu in de
klassen 1, 2 en 3 kiezen voor een vakrichting naast de reguliere vakken. Ze volgen dan
meer praktijkuren, zijn gerichter met de praktijk bezig en leren ook eerder praktische
vaardigheden aan. Deze vroege oriëntatie blijkt bij te dragen aan een betere keuze in de
bovenbouw.
• We wilden het werken met laptops in de gemengde leerweg (GL) continueren en laptopwerk uitbreiden naar de klassen KBL en BBL. We realiseerden deze doelstelling.
• We startten samen met het Wellantcollege de voorbereidingen om onze scholen met
ingang van 1 augustus 2015 op één locatie te huisvesten. In formele zin blijven we twee
gescheiden scholen. Leerlingen merken daar in de praktijk straks overigens niets van: ze
kunnen straks gebruik maken van alle mogelijkheden die een breed vmbo hen biedt.
• In augustus 2013 startten we in Leerdam met 18 leerlingen een zogenaamde TOP-klas.
Dat is een eerste klas binnen het vo met een speciaal taalontwikkelingsprogramma. De
TOP-klas is bedoeld voor vmbo- en Pro-leerlingen met een taalachterstand. Via een extra
programma, gericht op het bevorderen van taal, proberen we die leerlingen door te laten
stromen naar een hoger niveau. In augustus 2014 stroomden alle 18 leerlingen door naar
een hoger niveau. Hiermee behaalden we onze doelstelling. Mede vanwege dit succes
zetten we het initiatief van de TOP-klas in augustus 2014 voort. Nu met 21 TOP-klassers.
Locatie Pro:
• Op de praktijkschool werken we met competentiegericht onderwijs. Ons onderwijsprogramma sluit zoveel mogelijk aan op de belevingswereld van de leerlingen en is gericht op
de mogelijkheden van en het perspectief op de arbeidsmarkt. Ook op de Pro zijn laptops
ingevoerd. Ze zijn een uitstekend hulpmiddel in de klas gebleken: leerlingen werken er
geconcentreerder door en behalen goede schoolresultaten. We voerden het werken met
de laptop dan ook met succes verder door naar klas 4.
Locatie Wijdschildlaan:
• Het was onze doelstelling de Talentenstromen goed door te voeren in het vierde leerjaar
en we zijn daarin geslaagd.
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• We pasten in augustus 2014 de inhoud van de basisstroom aan. ‘Leren leren’ spitsen we
nu meer toe op gerichte begeleiding bij wiskunde, Nederlands en Engels. Daarnaast kunnen leerlingen nu facultatief kiezen voor het vak muziek.
• Het was ons doel het werken met digiklassen uit te breiden naar 6 groepen. We behaalden deze doelstelling.

Onderwijskundig beleid op het Gymnasium
Camphusianum
Algemeen
Binnen het Gymnasium Camphusianum heeft de klassieke cultuur een centrale plaats. De
school brengt leerlingen de kennis en vaardigheden bij die nodig zijn voor een vervolgstudie
in het wetenschappelijk onderwijs. De heer drs. J.C. Ruitenbeek is rector van het Camphusianum.

Onze doelen
• Het was ons doel in 2014 een schoolplan voor de jaren 2015-2018 op te stellen. Inmiddels ligt dat schoolplan er (titel: ‘Kleinschalig op hoog niveau’). Het ambitieuze plan moet
ertoe leiden dat het Gymnasium in 2018 nog steeds een veelzijdige en excellente school
is.
• Voor 2014 wilden wij als Begaafdheidsprofielschool (BPS) een ontwikkelagenda opstellen,
de aanbevelingen naar aanleiding van de Visitatie BPS doorvoeren en stuurgroep en personeel scholen op het gebied van BPS. We slaagden daar voor het grootste deel in. Op
studiedagen en bij nascholingen was er aandacht voor leerlingen die onderpresteren en
differentiatie in en buiten de lessen.
• In klas 1 werkten we met verbreders, in de klassen 2 en 3 vonden begaafde leerlingen
verrijking en verdieping in speciale projecten. In de bovenbouw konden begaafde leerlingen aan de slag met het U-Talentprogramma (een samenwerking met Universiteit Utrecht
op bètagebied) en het Honoursprogramma (een samenwerking met andere gymnasia en
universiteiten). Hiermee bouwden we gelijk ook de glijdende overgang tussen ons vo en
het hoger onderwijs verder uit.
• We wilden in 2014 interne, naschoolse huiswerkbegeleiding van de grond tillen en slaagden daarin. Het initiatief blijkt een welkome aanvulling op ons totale onderwijsaanbod en
wordt gewaardeerd door leerlingen en ouders.
• Het was de bedoeling in 2014 de iPad-pilot verder uit te breiden en dat lukte. We geven
nu in één klas binnen de leerjaren 1, 2 en 3 voor alle schoolvakken les via de iPad. We
faciliteerden vijf ontwikkelaars van lesmaterialen extra. De aangekondigde toelevering van
digitale lesmaterialen vanuit de uitgevers was ook in 2014 een fors probleem.
• In 2014 wilden we, mede vanuit de BPS-gedachte, extra aandacht besteden aan de doorlopende leerlijn tussen het primair en het voortgezet onderwijs. We startten een projectklas
Hoogbegaafden OVO. Daarbij werken hoogbegaafde leerlingen uit het po een dagdeel per
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week onder deskundige begeleiding op het Gymnasium Camphusianum of het Merewade
College Wijdschild. De voorgenomen plannen voor een zogenaamd Cross-overproject
met leerlingen van groep 7 van de OVO-basisscholen kwam nog niet van de grond.
• Scholing van personeel op het gebied van zorg en vakgebieden stond eveneens op onze
doelenlijst voor 2014. Veel van onze personeelsleden hebben zich in 2014 dan ook extra
geschoold. Ze deden dat bijvoorbeeld voor het behalen van hun bevoegdheid, in het kader van BPS of voor de iPad-pilot. We legden ons leerlingenbeleid vast in de beleidsnotitie
‘Bezorgd op het Camphusianum’ en werkten het verder uit in het SchoolOndersteuningsProfiel 2014. Scholing richtte zich in dat kader onder andere op mentoraat en op specifieke aspecten van zorg (bijvoorbeeld dyslexie, onderpresterende jongens, faalangstreductie
en counseling).
• We streefden ernaar in 2014 een Gouden Standaard te ontwikkelen. We zijn daarmee aan
de slag gegaan, maar de Gouden Standaard is nog in ontwikkeling.
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LEERLINGENAANTALLEN
Groeien en krimpen bij OVO
Het leerlingenaantal is de laatste jaren op OVO-niveau redelijk stabiel gebleven. Binnen het
po hebben we al een aantal jaar te maken met demografische krimp: het gegeven dat er
minder kinderen in de basisschoolleeftijd zijn. Binnen ons vo speelt de demografische krimp
nog niet. Het aantal leerlingen steeg op het Merewade College met 62 en de scholengemeenschap verwacht nog verder te groeien. Het aantal leerlingen op het Gymnasium Camphusianum steeg licht en naar verwachting is dat ook in 2015 nog zo.
Na 2015 heeft de demografische krimp naar verwachting ook consequenties voor de leerlingenaantallen binnen ons vo.
In de onderstaande tabel vindt u de werkelijke leerlingenaantallen van 2010 tot en met 2014
binnen het po, het Merewade College, Gymnasium Camphusianum en OVO in het geheel.
Daaronder zijn de prognoses van leerlingenaantallen van 2015 tot en met 2017 weergegeven.
Gymnasium

Merewade

Primair
onderwijs

Totaal OVO

Werkelijk 1-10-2010

636

1.462

1.975

4.073

Werkelijk 1-10-2011

683

1.475

1.880

4.038

Werkelijk 1-10-2012

718

1.479

1.786

3.983

Werkelijk 1-10-2013

717

1.480

1.737

3.934

Werkelijk 1-10-2014

727

1.542

1.702

3.971

Prognose 1-10-2015

730

1.557

1.659

3.946

Prognose 1-10-2016

717

1.543

1.615

3.875

Prognose 1-10-2017

706

1.511

1.586

3.803

De bovenschools directeur po, de schooldirecteuren, de centrale directie van het Merewade College en de rector van het Gymnasium stelden met elkaar de leerlingenprognoses op. Deze getallen zijn gebruikt voor de berekening van de Rijksbijdragen in de
meerjaren(formatie)begroting.

Overgang po - vo
Bij de toelating van leerlingen tot onze vo-scholen kijken we naar het schooladvies en de
resultaten van de Cito Eindtoets. Het schooladvies weegt hierin zwaarder mee dan de Eindtoets. Over de weging van het schooladvies en de Eindtoets bestaan afspraken tussen de
scholen in Gorinchem e.o.
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Leerlingenaantallen primair onderwijs
In de periode van 2006 tot en met 2014 daalde het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd
in Gorinchem met 5% en in Hardinxveld-Giessendam met 7%. In dezelfde periode daalde
het aantal po-leerlingen binnen OVO in Gorinchem met 12% en in Hardinxveld-Giessendam
met 8%.
Het afgelopen jaar daalde het totaal aantal leerlingen in het po van Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam met 6 leerlingen (-0,1%), terwijl het aantal po-leerlingen binnen OVO met
35 leerlingen daalde (-2%).
Deze daling in ons marktaandeel vraagt om maatregelen. Vanaf het najaar van 2014 voerden
we dan ook intensieve strategische tafelgesprekken. Het doel daarvan was directies zich
nog sterker bewust te maken van de noodzaak alles op alles te zetten om het marktaandeel
te vergroten. Het profiel van de scholen moet daartoe scherper geformuleerd worden en de
verschillende scholen moeten zich (nog) beter op de kaart gaan zetten.
Binnen OVO streven we ernaar op 1 oktober 2015 1.679 leerlingen te hebben in ons primair
onderwijs. We gaan er dan vanuit dat ons marktaandeel behouden blijft en niet meer daalt.

Verloopoverzicht werkelijk aantal leerlingen per school voor po
1 oktober 2012

1 oktober 2013

1 oktober 2014

obs de Poorter

School

198

183

169

obs Anne Frank

228

220

213

obs de Merwedeschool

159

155

146

obs de Merwedonk

525

504

474

obs Graaf Reinald

187

179

201

obs de Tweemaster

129

128

123

obs J.P. Waale

88

87

94

obs de Driemaster

272

281

282

TOTAAL OVO po

1.786

1.737

1.702

Leerlingenaantallen Merewade College
Binnen het Merewade College stelden we ons ten doel een stijging te realiseren van het
aantal leerlingen op de locaties De Vries Robbéweg en Pro. Het aantal leerlingen op de Wijdschildlaan zou stabiel moeten blijven. We slaagden in onze doelstelling het aantal aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar te laten stijgen.
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Verloopoverzicht aantal leerlingen Merewade College per locatie
WL

VR

Pro

1-10-2008

968

390

128

TOP-klas

Totaal MWC
1.486

1-10-2009

942

398

115

1.455

1-10-2010

952

397

113

1.462

1-10-2011

1.003

381

91

1.475

1-10-2012

970

412

97

1-10-2013

917

440

105

18

1.480

1.479

1-10-2014

926

488

107

21

1.542

Op de locatie Wijdschildlaan was het aantal leerlingen per 1 oktober 2014 hoger dan verwacht doordat er tussentijds minder leerlingen uitstroomden. De intensievere begeleiding
van leerlingen speelde daar een rol in. Verder schreven zich meer nieuwe leerlingen in dan
we tevoren verwachtten.
Op de locatie De Vries Robbéweg steeg het aantal leerlingen fors: het aantal inschrijvingen
van nieuwe leerlingen was onverminderd hoog. Ons sterk verbeterde imago speelde daar
een belangrijke rol bij.
Op de locatie Pro bleef het aantal leerlingen nagenoeg stabiel.
Het aantal leerlingen in de TOP-klas steeg van 18 vorig jaar naar 21 in 2014. Een mooie ontwikkeling.

Leerlingenaantallen Gymnasium Camphusianum
Sinds 2013 is ons leerlingental in overeenstemming met de verwachtingen en de doelstellingen stabiel. De instroom van 118 leerlingen viel desondanks enigszins tegen. We verdeelden
ons totaal aantal leerlingen over 26 klassen. Daarmee is de gemiddelde klassengrootte licht
gestegen van 27,6 in 2013 naar 27,9 in 2014.
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PERSONEEL
Waar het leerlingenaantal verandert, verandert het aantal personeelsleden mee.
In dit hoofdstuk beschrijven we, naast de personeelsaantallen, ook integraal personeelsbeleid (IPB), het Actieplan Leerkracht en de scholing van personeel.

Personeelsaantallen
In de onderstaande tabellen vindt u over de jaren 2010 tot en met 2014 respectievelijk het
aantal fte binnen OVO, het aantal fte naar functie en het nominaal aantal medewerkers per 1
oktober 2014.
		

Aantal fte 2
GYMN

MWC

PO

BESTUURSBUREAU

TOTAAL
OVO

Totaal 1-10-2010

43,1

136,7

154,4

9,8

344,0

Totaal 1-10-2011

46,5

148,3

121,0

9,8

325,6

Totaal 1-10-2012

47,3

131,3

118,3

9,7

306,6

Totaal 1-10-2013

50,3

134,3

110,9

9,8

305,4

Totaal 1-10-2014

51,2

136,9

103,6

10,1

301,9

GYMN

MWC

PO

BESTUURSBUREAU

TOTAAL
OVO

1,0

1,0

Aantal fte naar functie 2

College van bestuur
Directie

2,0

4,2

10,5

16,7

OP

41,3

106,3

84,9

232,6

OOP

7,9

26,3

8,2

9,1

51,5

Totaal 1-10-2014

51,2

136,9

103,6

10,1

301,9

Nominaal aantal medewerkers per 1 oktober 2014

Aantal medewerkers
Verhouding man / vrouw
Gem. leeftijd

3

GYMN

MWC

PO

BESTUURSBUREAU

TOTAAL
OVO

69

173

158

17

417

46% / 54%

46% / 54%

12% / 88%

24% / 76%

33% / 67%

48,4

45,4

44,8

46,7

45,7

2 Het aantal fte is inclusief BAPO en tijdelijke taakuitbreidingen.
De fte-cijfers van het vo en het Bestuursbureau zijn inclusief vervanging wegens ziekte.
De fte-cijfers van het po zijn exclusief vervanging wegens ziekte.
3 In 2013 was de verhouding man / vrouw: 32% / 68%.
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Personeelsaantallen primair onderwijs
Het aantal fte in het po van OVO daalde tussen 1 oktober 2013 en 1 oktober 2014 met 7,3
(de formatie op de basisscholen daalde met 5,5 fte, het aantal BAPO’ers daalde met 0,2 fte
en bovenschools daalde het aantal fte met 1,6).
De bezuiniging in de formatie was nodig door de daling van het aantal leerlingen en doordat
de stijging van kosten niet (geheel) wordt vergoed door het ministerie. In 2014 beëindigden
we binnen het po een aantal dienstverbanden op grond van artikel 4.7k van de cao po (gewichtige reden in casu een duurzaam verschil van inzicht over de wijze van uitvoering van de
functie van leraar).

Personeelsaantallen Merewade College
Het aantal fte op het Merewade College steeg tussen 1 oktober 2013 en 1 oktober 2014
met 2,6 (de OP en OOP-formatie steeg met 0,6 fte, het aantal BAPO’ers daalde met 0,3 fte,
het aantal personeelsleden dat gebruik maakt van de levensloopregeling steeg met 0,6 fte
en het aantal vervangers wegens ziekte steeg met 1,7 fte).

Personeelsaantallen Gymnasium Camphusianum
Het aantal fte op het Gymnasium Camphusianum steeg tussen 1 oktober 2013 en 1 oktober
2014 met 0,9 (de OP en OOP-formatie steeg met 1,1 fte, het aantal BAPO’ers steeg met 0,1
fte en het aantal vervangers wegens ziekte daalde met 0,3 fte).
Op verzoek van docenten startten we in 2014 een project Intervisie. In 2015 bekijken we of
voor dit project nadere facilitering nodig is.
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Integraal personeelsbeleid (IPB)
IPB in het primair onderwijs
In 2011 zetten we binnen ons po de eerste flinke stappen binnen integraal personeelsbeleid.
In de jaren die volgden zetten we die lijn door. Onze schooldirecteuren werken nu met geprekscycli (nader beschreven in het IPB-beleidsplan OVO-po). Ze krijgen daarbij ondersteunende, intensieve coaching.

IPB binnen het Merewade College
Op alle locaties van het Merewade College werken we met een vernieuwde gesprekkencyclus. Naast functionerings- en beoordelingsgesprekken, voeren we nu ook voortgangsgesprekken. In die gesprekken toetsen we de afspraken die tijdens het functioneringsgesprek
zijn gemaakt. Tijdens de functioneringsgesprekken zelf zijn de leeropbrengsten en tevredenheidenquêtes steeds onderwerp van gesprek.

IPB binnen Gymnasium Camphusianum
Op het Gymnasium Camphusianum is Integraal Personeelsbeleid sterk in ontwikkeling. We
voeren de gesprekkencyclus nu uit door het houden van functioneringsgesprekken gecombineerd met lesbezoeken en beoordelingsgesprekken.

Actieplan Leerkracht - Functiemix
Actieplan Leerkracht primair onderwijs
Het streven was in 2014 binnen het po ongeveer 44% van alle medewerkers in een LBschaal benoemd te hebben. Die medewerkers zijn dan specialist in onder andere de domeinen gedrag, zorg, taal, lezen en rekenen. Op 31 oktober 2014 was geen 44%, maar 38,8%
van de leerkrachten benoemd in de LB-schaal.

Actieplan Leerkracht Merewade College
Ten aanzien van het Actieplan Leerkracht maakten we op het Merewade College zogenaamde maatwerkafspraken met de PMR. Die afspraken maken het mogelijk de percentages van
de functiemix aan te passen aan de financiële situatie van de school. De te behalen percentages worden jaarlijks vastgesteld en geëvalueerd. We realiseerden onze streefgetallen.

Actieplan Leerkracht Gymnasium Camphusianum
De cao 2014-2015 betekende voor ons een structurele stijging van de personeelskosten in
2014. Die kosten werden echter maar gedeeltelijk vergoed. De invoering van het Persoonlijk
Budget, de Convenantmix, het Entreerecht en de verdere uitvoering van het Actieplan Leerkracht 2008-2020 veroorzaken een kostenstijging die wat ons betreft onverantwoord is.
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Scholing
Scholing primair onderwijs
Binnen ons po stimuleren we werknemers zich te blijven ontplooien. Onze doelstelling voor
2014 was dan ook dat meer dan 90% van onze leerkrachten deel zou nemen aan individuele
of teamgerichte nascholing. We bereikten die doelstelling.
Een aantal voorbeelden van scholing:
• Scholing in het kader van handelings- en opbrengstgericht werken (onder andere door het
federatief Samenwerkingsverband WSNS 41-07, de CED-groep, NTO-effect).
• Scholing in het werken met Taakspel (een door het Ministerie van Onderwijs goedgekeurd
instrument ter voorkoming en bestrijding van pesten). Taakspel zorgt ervoor dat leerlingen
beter en taakgerichter werken en er een prettiger klassenklimaat ontstaat.
• Scholing ter verbreding van competenties via de Regio Academie (een samenwerking van
onder meer de CED-Groep en het federatief Samenwerkingsverband WSNS 41-07). Deze
academie biedt gerichte, consistente scholing aan onderwijsprofessionals in de regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden.
• Intervisie-activiteiten voor onze zorgcoördinatoren onder leiding van de kwaliteitsmedewerker van OVO-po.

Scholing Merewade College
Onze scholingsdoelen waren in 2014 vooral gericht op ontwikkelingen van Passend Onderwijs, digitalisering en het kunnen omgaan met verschillen in de klas. Van docenten op de
locatie De Vries Robbéweg werd bijvoorbeeld gevraagd twee scholingen te volgen via de
Regioacademie.

Scholing Gymnasium Camphusianum
Onze scholingsuitgaven stegen in 2014 naar circa € 28.000 (ongeveer € 580 per fte). Deze
stijging hangt samen met onze ambities op de gebieden mentoraat, zorg, BPS en vakontwikkeling.
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ZIEKTEVERZUIM
Binnen OVO hadden we in 2014 natuurlijk ook te maken met ziekte en verzuim. Het totale
verzuimpercentage steeg in 2014 licht ten opzichte van 2013. We blijven werken aan het
terugdringen van verzuim en investeren blijvend in preventie.

Ziekteverzuim OVO
Ziekteverzuimpercentages 2
Voortgezet onderwijs

Primair onderwijs

Totaal OVO

OVO in 2014

2,8%

5,3%

3,7%

OVO in 2013

3,2%

4,2%

3,5%

Referentiegroep 2013

5,0%

6,6%

5,0%

OVO in 2012

3,4%

7,2%

4,8%

Referentiegroep 2012

5,0%

6,5%

5,0%

OVO in 2011

4,8%

8,2%

6,2%

Referentiegroep 2011

5,2%

6,5%

5,1%

Het ziekteverzuimpercentage (ZVP) voor OVO als totaal steeg in 2014 van 3,5% naar 3,7%.
Dat percentage ligt nog altijd ruim onder het referentiecijfer 5,0% van 2013 (de cijfers van de
referentiegroep voor 2014 zijn op dit moment nog niet bekend). De kwartaalcijfers van het
CBS laten zien dat het ZVP van OVO de eerste drie kwartalen van 2014 onder het landelijk
gemiddelde ligt.
Totaal OVO

CBS (bedrijfstak onderwijs)

1e kwartaal 2014

4,3

5,3

2 kwartaal 2014

3,6

4,9

3e kwartaal 2014

2,6

4,2

4 kwartaal 2014

4,0

Nog niet bekend

e

e

Het is ons doel de ziekteverzuimcijfers ook in 2015 laag te houden. We zorgen daarvoor
door onder andere de verschillende vormen van verlof correct te blijven toepassen, de ziekmeldfrequentie te monitoren en de oorzaken van ziekmelden goed in de gaten te houden.
Want dat maakt het ons mogelijk adequaat te reageren als er sprake is van verzuim dat
gerelateerd is aan werk. Verder nemen we in 2015 het beleidsplan ziekteverzuim opnieuw
onder de loep. Daar waar nodig passen we het plan aan.

2 Zie ook bijlage D1 van de jaarrekening 2014
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Ziekteverzuim primair onderwijs
In 2011 was het ZVP binnen ons po 8,24%. In 2013 daalde het percentage door de ingezette koersverandering betreffende verzuimverlof spectaculair: naar 4,16%. Ons ZVP zat
daarmee voor het eerst sinds lange tijd onder het landelijk gemiddelde van 6,6%. Het was
ons streven het ZVP in 2014 stabiel te houden, maar dat lukte niet helemaal: het steeg naar
5,14%. We blijven daarmee waarschijnlijk wel onder het landelijk gemiddelde.
Binnen ons po kijken we bewust niet naar het ZVP per school. Eén (langdurig) zieke heeft
binnen zo’n relatief kleine groep werknemers immers een grote (procentuele) impact. Dat
zou in 2014 met name voor De Merwedonk, de Anne Frankschool en het Bovenschools Management po gegolden hebben: zij kampten namelijk met een aantal langdurig zieken met
een lang re-integratietraject. Bij geen van deze langdurige trajecten was er overigens sprake
van beïnvloedbaar verzuim. Een deel van de genoemde re-integratietrajecten is inmiddels
afgerond, een ander deel loopt in 2015 nog door.
De Arbodienst adviseert ons ook aandacht te blijven besteden aan de frequentie van verzuim. In Nederland is de gangbare norm voor de ziekmeldfrequentie (ZMF) één. Dat betekent
dat alle personeelsleden zich gemiddeld een keer per jaar ziek zouden mogen melden. Vanaf
begin 2012 krijgen al onze leidinggevenden drie keer per schooljaar een overzicht van frequente verzuimers: mensen die zich in een bepaalde periode meer dan 3 keer ziek gemeld
hebben. In 2014 was de ZMF voor het primair onderwijs 0,7. Ruim onder het gemiddelde
dus.
In 2014 bleek uit verschillende cases dat de echte, onderliggende problematiek beter bespreekbaar te maken was op het moment dat ziekteverlof niet werd toegekend. Er werden in
dat soort gevallen vaak heldere afspraken gemaakt, buiten de ziektewet om. Dit heeft mede
bijgedragen aan de lage verzuimcijfers.
Op basis van het bovenstaande lijkt het verantwoord te concluderen dat de ingezette daling
van het verzuim in 2014 geconsolideerd is. Het bewuster omgaan met (verzuim)verlof heeft
duidelijk haar vruchten afgeworpen.
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Ziekteverzuim Merewade College
Het ZVP binnen ons vo bleef in 2014 laag; naar verwachting onder het landelijk gemiddelde. Datzelfde geldt voor het ZVP op het Merewade College. Hierbij tekenen we aan dat
de stijging van het ziekteverzuim op de locatie Pro vrijwel geheel verklaard wordt door de
langdurige ziekte van de locatieleider. Verder is het belangrijk te vermelden dat de bedrijfsarts
concludeerde dat minder dan 30% van het verzuim gerelateerd was aan het werk.

Ziekteverzuim%

WL

VR

Pro

Totaal
MWC

Landelijke benchmark
2012

1,44%

4,30%

4,85%

3,13%

5,09%

Ziekteverzuim Gymnasium Camphusianum
De ziekteverzuimcijfers over 2014 waren ook bij het Gymnasium Camphusianum bevredigend. Het ZVP daalde er van 2,6 in 2013 naar 2,0 in 2014. Tegelijkertijd daalde de meldingsfrequentie van 1,4 in 2013 naar 1,2 in 2014.
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KWALITEITSZORG
Alle OVO-scholen werkten in 2014 aan het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs.
Ook de gedegen afhandeling van klachten hoort bij die kwaliteit.

Kwaliteitsbeleid
Kwaliteitsbeleid primair onderwijs
Met ‘Integraal’ – onderdeel van ons leerlingenadministratie- en leerlingvolgsysteem ‘ParnasSys’ – kunnen we vragenlijsten uitzetten. In 2013 zetten we een tevredenheidsonderzoek
uit om er achter te komen welke zaken bij medewerkers, leerlingen en ouders op alle basisscholen van OVO leven. Verder toetsten al onze po-scholen twee keer per jaar hun kwaliteit
met ‘COCKPIT’, een diagnose-instrument binnen datzelfde ‘Integraal’. In ‘COCKPIT’ komen
overigens de data van tevredenheidsonderzoeken en toetsopbrengsten overzichtelijk samen.
Dat zorgt ervoor dat die data in samenhang te begrijpen zijn.
Vanuit een bovenschoolse module beschikt de bovenschools directeur nu altijd over up-todate gegevens van de scholen. Dat maakt het hem mogelijk de kwaliteit van de individuele
scholen te monitoren. De directeur toetst de kwaliteit eveneens door opbrengst- en resultaatgerichte gesprekken te voeren met de directies van de afzonderlijke scholen. Ook deze
gesprekken vinden twee keer per jaar plaats.

Kwaliteitsbeleid Merewade College
Het was ons doel te zorgen voor opbrengsten (gemeten over de examenjaren 2012, 2013
en 2014) met een totaalscore ‘voldoende’. Hierin zijn wij geslaagd.
In de onderstaande tabel vindt u de uitslagen van het tevredenheidsonderzoek van voorjaar
2013. Het cijfer dat voortkwam uit het tevredenheidsonderzoek dat in januari 2015 onder
ouders van leerlingen van de Wijdschildlaan gehouden werd, luidde 7,4.
In 2014 zorgden we er ook voor dat er per docent een leerlingenenquête gehouden werd.

Tevredenheidsonderzoeken 2013
WL

VR

Pro

Landelijk gemiddelde

Leerlingen

6,7

6,8

7,7

6,8

Ouders

6,5

7,2

8,0

7,2

In februari 2015 voerden onze bestuurder en de directie een formeel gesprek met de inspecteur. De inspecteur beoordeelde alle schoolsoorten binnen het Merewade College als
voldoende.
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Kwaliteitsbeleid Gymnasium Camphusianum
In 2014 versterkten we onze horizontale verantwoording. Met de Medezeggenschapsraad,
de Oudervereniging en de Leerlingenraad bespraken we onder andere het Schoolplan 20152018, het Formatieplan en beleidsnotities over de Begaafdheidsprofielschool, de iPad-pilot
en Zorg.
We vulden ‘Vensters voor Verantwoording’ en ‘Schoolkompas’ volledig en namen ook de
jaarlijkse Gymnasiale enquête van de 40 zelfstandige gymnasia op in Vensters. Dat laatste maakt vergelijkingen en reflectie mogelijk. De Gymnasiale Enquête 2014 laat zien dat
we voor een groot deel slagen in ons streven een plaats in de subtop van de zelfstandige
gymnasia te bereiken. Interne doorstroomcijfers en het rendement in de onderbouw blijven
belangrijke aandachtspunten. We kozen er dan ook voor extra aandacht te besteden aan
‘leren leren’ tijdens studielessen in de eerste klassen en studiebegeleidingslessen in de onderbouw.
We betrokken de ouders van leerlingen uit de leerjaren 1 tot en met 4 sterker bij onze school.
In klankbordgroepen bespraken zij de ontwikkelingen in en buiten de klas met onze coördinatoren.
In 2015 staat er een visitatie gepland binnen het traject ‘Collegiale consultatie van de zelfstandige gymnasia’. In 2017 is er een visitatie BPS voor de (her)certificering ‘Begaafdheidsprofielschool’.

Klachten
Externe Vertrouwenspersoon en Vertrouwenspersoon Integriteit
In overeenstemming met de klachtenregeling heeft OVO een externe vertrouwenspersoon
die aanspreekpunt is bij klachten. Ze bekijkt of afzonderlijke klachten door bemiddeling tot
een oplossing gebracht kunnen worden of dat het indienen van een formele klacht nodig is.
De externe vertrouwenspersoon kan de klager begeleiden bij de verdere procedure en verwijst in voorkomende gevallen door naar andere instanties.
Conform de nieuwe wetgeving vulden we in de loop van 2014 ook de functie ‘vertrouwenspersoon integriteit’ in. Bij ons is één functionaris verantwoordelijk voor allebei de functies.

Klachten en klachtenafhandeling
Er werd in 2014 geen enkele klacht gemeld bij de externe vertrouwenspersoon.
Wel werd een bezwaarschriftenprocedure van ouders van een leerling vanuit 2013 tot een
oplossing gebracht: de ouders achtten een procedure voor de rechtbank niet meer opportuun.
Verder werd een klacht die in een bezwaarschriftenprocedure uitmondde (in 2013 geuit door
een medewerker) in oktober 2014 door de rechtbank ongegrond verklaard.
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MEDEZEGGENSCHAP
Binnen de stichting functioneren twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden
(GMR’en). Eén voor het po en één voor het vo. De bovenschools directeur van het primair
onderwijs voert, in voorkomende gevallen samen met het College van Bestuur, overleg met
de GMR voor het primair onderwijs (GMR PO). Het College van Bestuur treedt in overleg met
de GMR voor het voortgezet onderwijs (GMR VO).
De controller licht in de beide GMR’en de financiën toe.

GMR PO
In 2014 vergaderde de GMR PO negen keer. Op tafel lagen onderwerpen als PR, leerlingenaantallen en de marktaandelen van de po-scholen. Verder kwamen onder andere passend
onderwijs, ziekteverzuim, formatieplannen, financiële rapportages, jaarplannen, inspectieverslagen, hoogbegaafdenbeleid, de benoeming van de nieuwe bestuurder, de uitstroom po
naar vo en de werving-, selectie- en aanstellingsprocedure van OVO aan de orde.
De GMR PO stemde in 2014 in met of bracht positief advies uit over het zorgplan
2014/2015, het vakantierooster 2015/2016, de begroting 2015, het bestuursformatieplan
2014-2015, het coachingsprotocol en het aangepast mobiliteitsbeleid van OVO po.

GMR VO
De GMR VO vergaderde vier keer in 2014. Er kwam een groot aantal en een breed scala aan
onderwerpen aan de orde. Onder andere de financiële managementrapportages 2014, de
(kaderbrief bij de) begroting 2015, ziekteverzuim, de invoering van de werkkostenregeling,
de gevolgen van de nieuwe cao vo en de samenwerking met het Wellantcollege. Daarnaast
vormen de verslagen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht een vast agendapunt
in de vergaderingen.
De GMR VO stemde in 2014 in met of bracht positief advies uit over: de werving-, selectie- en aanstellingsprocedure van OVO, de integriteitcode, de klokkenluidersregeling en de
begroting 2015.
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HUISVESTING
Zowel in het po als in het vo waren er in 2014 ontwikkelingen op het gebied van huisvesting.

Huisvesting primair onderwijs
Met ingang van 3 januari 2014 verhuisde onze schoollocatie Bellefleur naar het gebouw van
de Zevenster aan de Tonneband in Hardinxveld-Giessendam.

Huisvesting Merewade College
Samen met het Wellantcollege bereidden we ons voor op het huisvesten van onze scholen
op één locatie. In formele zin blijven de twee scholen straks, vanaf de openstelling op 1 augustus 2015, gescheiden. Leerlingen merken daar in de praktijk overigens niets van: ze kunnen gebruik maken van alle mogelijkheden die een breed vmbo hen biedt.

Huisvesting Gymnasium Camphusianum
De huisvestingssituatie van het Camphusianum is goed: met ongeveer 715 leerlingen is de
exploitatie van circa 90% van Het Gebouw (de locatie van onze school) op te brengen.
Ten aanzien van huisvesting voerden we in 2014 het Meerjarenonderhoudsplan (MOP) uit.
Verder brachten we het beheer van onze ICT-infrastructuur definitief onder bij ProxSys. Die
infrastructuur is nu afgestemd op eigentijds, gymnasiaal onderwijs. Ook waar het gaat om
het zogenaamde ‘Bring Your Own Device’-principe.
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EXTERN OVERLEG
Gorinchems Besturen Overleg (GBO)
In 2014 kwamen de besturen van het primair en voortgezet onderwijs in Gorinchem en de
besturen van het Da Vinci College (mbo) en het Wellantcollege (vmbo en mbo groen) weer
bij elkaar om nader inhoud te kunnen geven aan hun gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor de inhoud en samenstelling van het onderwijsaanbod in Gorinchem en de regio.
2014 stond vooral in het teken van passende onderwijshuisvesting voor de vo-scholen. Het
overleg mondde uit in een gemeentelijk Integraal Huisvestings Plan (IHP) dat in oktober 2014
door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Op basis van dit IHP werd o.a. besloten dat het
vmbo van het Wellantcollege verhuist naar Merewade College, locatie De Vries Robbéweg.
Stichting OVO en het Wellantcollege werken nu toe naar een volledig geïntegreerd (groen +
niet-groen) vmbo dat op 1 augustus 2015 open moet gaan.

Overleg in samenwerkingsverbanden (SWV)
In maart 2012 nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel Passend Onderwijs aan. De invoering daarvan heeft grote consequenties. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke zorgplicht
en elk kind een passende onderwijsplek te kunnen bieden, hebben schoolbesturen zich
verenigd. De scholen zijn vanaf 2014 gaan samenwerken in ‘regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs’ over de denominaties heen (76 in het primair onderwijs, 74 in
het voortgezet onderwijs).

Primair onderwijs
In het po verenigden de drie huidige samenwerkingsverbanden De Rotonde (41.07), Alblasserwaard (41.04) en Rivierengebied Midden-Nederland (41.02) zich per 1 november 2013 in
Samenwerkingsverband ‘Driegang’ (28.16). Ook besturen van scholen voor speciaal basisonderwijs buiten de regio met een vestiging binnen deze regio (SPON - cluster 3 en Yulius
- cluster 4), participeren in SWV ‘Driegang’.
De oorspronkelijke samenwerkingsverbanden zijn per 1 augustus 2014 opgeheven, maar
vormen nog de basis voor de drie kamers binnen ‘Driegang’ (28.16).

Voortgezet onderwijs
Om te kunnen voldoen aan de wettelijke zorgplicht hebben de volgende schoolbesturen
voor het vo zich per 1 november 2013 verenigd in de ‘Stichting Samenwerkingsverband VO
passend onderwijs Gorinchem e.o.’: Stichting LOGOS, Stichting OVO, Stichting Wellant,
Stichting Openbaar voortgezet onderwijs ‘Willem de Zwijger College’, Stichting Christelijk
voortgezet onderwijs voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Stichting Yulius Onderwijs, de Vereniging voor Protestants Christelijk voortgezet onderwijs te Sleeuwijk en de Stichting speciaal onderwijs Drechtsteden.

30

Overleg op gemeentelijk niveau:
de Lokale Educatieve Agenda (LEA)
Er is regelmatig overleg tussen het gemeentebestuur, schoolbesturen en besturen van aan
het onderwijs gelieerde instellingen op die gebieden:
• waar de gemeente een verantwoordelijkheid en zorgplicht heeft en
• waar het nodig is met elkaar te zoeken naar afstemming en coördinatie.
• Het gaat dan over onderwerpen als onderwijsachterstand, jeugdzorg en huisvesting.
De volgende onderwerpen worden in het LEA geagendeerd:
• huisvestingsprogramma onderwijs;
• gemeentelijke verordening voorzieningen onderwijshuisvesting;
• deelname voorschoolse educatie en resultaten vroegschoolse educatie;
• het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie;
• het bestrijden van onderwijsachterstanden en
• de afstemming over inschrijvings- en toelatingsprocedures en het uit het overleg voortvloeiende voorstel van het bevoegd gezag van in de gemeente gevestigde scholen om tot
een evenwichtige verdeling van leerlingen met een onderwijsachterstand over de scholen
te komen.

Overleg binnen het Regionaal Overleg Openbare
scholen Zuid-Holland Zuid (ROOZZ)
Binnen het ROOZZ werken twaalf scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in de regio
Zuid-Holland Zuid samen op het gebied van mobiliteit. In dat overleg gaat het dus over de
instroom, doorstroom en uitstroom van onderwijs- en onderwijsondersteunend personeel.

School en Bedrijf (S&B)
We constateren onvervulde vacatures in de techniek. De regionale arbeidsmarkt dreigt een
tekortregio te worden. Verder vrezen we de gevolgen van de veranderende wetgeving (Participatiewet, sociale werkvoorziening) en zien we een krimp in het vmbo en het mbo met als
gevolg een dreigend tekort aan vaklui.
We proberen daarom de oriëntatie van leerlingen op de arbeidsmarkt te verbeteren, instroom
in tekortsectoren te bevorderen en de oriëntatie van werkgevers op het onderwijs te verbeteren. Scholen, werkgevers én lokale overheden hebben er belang bij dat deze knelpunten
worden aangepakt.
S&B houdt zich bezig met de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt in de regio
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Doel is scholen, bedrijven en lokale overheid dichter bij
elkaar te brengen om zo meer evenwicht te krijgen tussen vraag en aanbod op de regionale
arbeidsmarkt.
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Voortijdig School Verlaten (VSV)
Doel van het VSV is voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Onze stichting vertegenwoordigt er het voortgezet onderwijs binnen de regio Zuid-Holland Zuid.

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO)
Het RPO is een wettelijk verplicht overleg waarin schoolbesturen afspraken met elkaar maken over hun onderwijsaanbod.
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DE TOEKOMST
Vernieuwing vmbo
Het aantal beroepsgerichte programma’s in het vmbo (BB, KB en GL) wordt teruggebracht
tot een beperkt aantal profielen. Op 1 augustus 2013 zijn pilots gestart met de nieuwe programmastructuur. De nieuwe programma’s sluiten straks beter aan op actuele beroepen en
vervolgopleidingen in het mbo. Ze houden rekening met leerroutes van leerlingen en dragen
bij aan een betere organiseerbaarheid van het onderwijs. Ook bij dalende leerlingenaantallen.
De vernieuwde programma’s worden in het schooljaar 2015/2016 op alle scholen ingevoerd
en de eerste nieuwe examens worden in het schooljaar 2016/2017 afgenomen.
Als gevolg van het Integraal Huisvestingsplan 2014 begonnen de vmbo’s van het Merewade
College en het Wellantcollege in 2014 met de voorbereidingen voor een geïntegreerd vmbo.
Dat vmbo opent haar deuren in 2015 op de locatie De Vries Robbéweg van het Merewade
College. Binnen deze samenwerking geven we gezamenlijk invulling aan de genoemde vernieuwing binnen het vmbo.

Digitalisering van het onderwijs
In ons primair onderwijs trekken we hard aan gepersonaliseerd werken in de klas.
Op het Merewade College en Gymnasium Camphusianum experimenteren we voluit met de
iPad: het aantal iPad-klassen wordt er jaarlijks uitgebreid. Verder werken we op de locatie
Wijdschildlaan van het Merewade College hard aan het project Pulse On en neemt het laptopproject op de locatie De Vries Robbéweg een steeds grotere vlucht.
Dat de oneindige mogelijkheden van alle digitale ontwikkelingen consequenties hebben voor
het onderwijs is volstrekt duidelijk. Maar waar dat in de nabije en verdere toekomst uiteindelijk allemaal toe gaat leiden blijft een vraag waarop nog niemand het antwoord heeft.

Leerlingenaantallen
De demografische krimp veroorzaakt al een aantal jaren een teruglopend leerlingenaantal
binnen het po. We verwachten dat die krimp vanaf 2015 ook consequenties heeft voor de
leerlingenaantallen in het vo. Daarom werken we vanaf eind 2014 OVO-breed aan een nieuw
perspectief voor onze scholen. Daarbij zetten we sterk in op de kansen die de unieke combinatie van po en vo in een stichting biedt. Het is ons doel de marktpositie van onze scholen te
verbeteren en een verdere daling van ons marktaandeel te voorkomen of zelfs te keren.
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FINANCIËN
Het overall resultaat 2014 van Stichting OVO is - € 604.552.

Planning- en Controlcyclus, rekenmodel en
managementrapportages
De Planning- en Controlcyclus is voor OVO inmiddels een vertrouwd instrument. In de Planning- en Controlcyclus nemen we onder andere de planningen op van de totstandkoming
van de jaarrekening, de formatie van het nieuwe schooljaar, de diverse tussentijdse managementrapportages en de begroting.
In 2011 introduceerden we een rekenmodel voor het berekenen van de beschikbare formaties. Inmiddels passen we het model voor alle sectoren met verschillende scenario’s toe.
Hiermee geven we de scholen volledig inzicht in alle mogelijke begrotingsperiodes.
In 2014 stelden we vier financiële managementrapportages op van alle kostenplaatsen. We
consolideerden die via de vier sectoren po, Merewade College, Gymnasium Camphusianum
en Bestuursbureau naar totaal Stichting OVO. De controller besprak de MARAP’s met de
betrokken budgethouders, het managementoverleg OVO, de Raad van Toezicht en het Gemeenschappelijk Orgaan.

Begroting
Begin 2014 herzagen we de begroting 2014 van OVO op basis van de plannen voor besteding van de bestemmingsreserves van 2013 (ontstaan na ontvangst van extra gelden vanuit
het Herfstakkoord) en de nieuw toegekende subsidies vo 2014.
In het najaar van 2014 vond het jaarlijkse begrotingsproces plaats. We maakten de kaderbrief bij de begroting 2015 op en voegden daar als nieuw hoofdstuk het bestuursjaarplan
2015 aan toe. De concept meerjarenbegroting 2015 werd, conform planning, vóór de herfstvakantie naar de (G)MR’en verstuurd. De (G)MR’en hebben de meerjarenbegroting allemaal
positief geadviseerd.
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Resultaat 2014 Stichting OVO
Het resultaat 2014 van Stichting OVO is:
Werkelijk 2014

Begroting 2014

Verschil

Gymnasium

- € 141.185

€ 14.176

- € 155.361

Merewade College

- € 388.561

- € 138.288

- € 250.273

Primair Onderwijs

- € 257.855

- € 267.109

€ 9.254

€ 183.049

- € 30.000

€ 213.049

- € 604.552

- € 421.221

- € 183.331

Bestuursbureau
Totaal OVO

Tussen het werkelijk resultaat en de begroting van 2014 zit een verschil van - € 183.331.
We zijn lager uitgekomen doordat enerzijds de baten € 804.000 wel hoger waren dan begroot, maar anderzijds de exploitatielasten van OVO € 963.000 en de initiële lasten € 24.000
hoger uitkwamen dan begroot.
Een uitgebreide toelichting op de resultaten vindt u in ons grote jaarverslag op
www.stichtingovo.nl.

Continuïteitsparagraaf
De komende jaren verwachten we een verdere daling van het leerlingenaantal. Dit als gevolg
van de (landelijke) krimp van het aantal kinderen in de schoolleeftijd. Als gevolg van de dalende leerlingenaantallen dalen de Rijksbijdragen de komende jaren ook. Het resultaat dat
ten gunste komt van de vrije algemene reserve (= na het ten laste brengen van de bestemmingsreserves) is de komende jaren positief. Om dit resultaat te bereiken zullen taakstellende
bezuinigingen behaald moeten worden. Deze taakstellende bezuinigingen zijn in de personeelslasten opgenomen.
De balanswaarde van Stichting OVO daalt in 2015 eerst licht, maar vanaf 2016 stijgt het
weer.
Door de uitputting van de bestemmingsreserves publiek in 2015 en 2016 neemt het eigen
vermogen af. Vanaf 2016 zal de algemene reserve toenemen door positieve exploitatieresultaten in het VO.
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Risicomanagement
Voor Stichting OVO is het van belang periodiek op een gestructureerde wijze te onderzoeken
welke onzekere factoren dan wel risico’s het realiseren van het strategisch beleid in de weg
kunnen staan. Daarnaast is het ook voor de raad van toezicht belangrijk te onderkennen dat
toezicht houden op de continuïteit van de organisatie een belangrijk onderwerp is, waaronder het toezicht houden op het interne risicobeheersings- en controlesysteem. In het voorjaar van 2014 zijn de risico’s van OVO door het MTO wederom geanalyseerd en gewogen.
Dit heeft geleid tot de volgende conclusies:

Risico 1. Demografische ontwikkelingen / dalend marktaandeel:
Duidelijk is dat dit risico nog steeds in volle hevigheid aanwezig is en er behoefte is aan een
integrale aanpak van de problematiek.

Risico 2. Kwaliteit personeel:
De kwaliteit van het personeel van de OVO-scholen verdient onverminderde aandacht. Met
de komst van de nieuwe cao po en de waarderingen basis- en vakbekwaam voor beginnende respectievelijk ervaren leerkrachten, maakt een goede observatie van de competenties
van onze leerkrachten des te belangrijk.

Risico 3. Leerling- en oudertevredenheid:
Op verschillende momenten wordt in het kader van kwaliteitszorg de tevredenheid van ouders gemeten. Het is zaak door te blijven gaan met deze metingen en in het kader van de
uitbouw van het kwaliteitszorgbeleid van de stichting te blijven werken aan complete PDCAcycli op alle scholen en in het Bestuursbureau.

Risico 4. Operationalisatie:
De risicoanalyse zelf is wellicht een overtuigend argument om te constateren dat de operationalisatie van beleid binnen OVO een blijvende krachtinspanning behoeft.

Risico 5. Vermogenspositie:
De ophoging van het weerstandsvermogen van OVO zal de komende jaren blijvend zijn aandacht vragen.
In 2015 wordt opnieuw een integrale risicoanalyse uitgevoerd, weer met alle relevante stakeholders, zoals leden Raad van toezicht, MTO, leden Bestuursbureau, enkele directeuren en
leden van de GMR.
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J.P. WAALE
Groeien en bloeien
Waar wij voor staan:
We leren kinderen zelfbewust en nieuwsgierig in het leven te staan en zelf te onderzoeken
welke manier van leren bij ze past. We vinden het belangrijk dat ze een stevige, brede basis
ontwikkelen. Zo kunnen ze, vanuit hun eigen talenten, om leren gaan met veranderingen. Wij
streven naast hoge opbrengsten op het gebied van kennis vooral naar een grote mate van
welbevinden, zelfstandigheid én respect in het omgaan met anderen. Gewoon omdat dat de
aspecten zijn die er in de maatschappij toe doen. Nu en later.

Onze school:
Op onze kleine basisschool is respect een manier van leven. We zorgen er als openbare
school voor dat onze leerlingen in aanraking komen met verschillende geloofs- en levensovertuigingen. Dat we met verschillende werkvormen aan betekenisvolle taken werken, blijkt
bijvoorbeeld uit onze keuze voor methodes als Kansrijke Taal en Topondernemers. De kinderen leren daar met én van de echte wereld om hen heen. We besteden in ons onderwijs spelenderwijs ook heel bewust aandacht aan een gezonde levensstijl met voldoende beweging,
gezonde voeding en verantwoorde keuzes. We leren de kinderen dat ze zelf een bijdrage
kunnen leveren aan geluk en gezondheid.

Wat wij in 2014 verbeterden:
Met ingang van 2014 pakken we onze schoolontwikkeling anders aan: de leerkracht staat
nadrukkelijker aan het roer en er zijn geen bergen papier meer met zaken die van bovenaf
opgelegd worden. De leerkracht ziet immers in de klas wat echt effect heeft op leren. Natuurlijk gaan we niet alleen af op wat we zelf zien. We ontwikkelden ook een groter databewustzijn. We zetten bijvoorbeeld enquêtes uit onder leerlingen, ouders en teamleden, analyseerden de uitkomsten en zetten die om in actiepunten.

Bijzonder in 2014:
In maart 2014 gingen we na een flinke voorbereiding samen met enthousiaste wijkbewoners
en het Natuurcentrum van start met het opzetten van buurtmoestuin De Lingetuin. Achter
onze school lag al lang een verwaarloosd stukje grond, dat wachtte op een betere bestemming. Tijdens ‘NLdoet’ in maart maakten we het terrein vrij van bramen, struiken en onkruid.
Het resultaat mag er zijn: de moestuinbakken staan inmiddels vol grond te wachten op de
voorgezaaide plantjes. Leerlingen van onze school en buurtbewoners ontmoeten elkaar nu in
De Lingetuin en kunnen daar van elkaar leren.
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DALTONSCHOOL DE POORTER
Lekker veel samen leren!
Waar wij voor staan:
Wij vinden het belangrijk ons onderwijs goed af te stemmen op de kinderen. We bieden passend onderwijs en halen door opbrengst- en handelingsgericht werken het beste uit onze
leerlingen. We maken werk van actieve tolerantie; we hebben respect voor elkaar. Wij vinden
de sociale én cognitieve ontwikkeling belangrijk en hebben hoge verwachtingen van onze
leerlingen.

Onze school:
Onze school maakt onderdeel uit van Brede School ‘Het Gildenplein’. Binnen onze overzichtelijke en kleurrijke school leven en werken kinderen volgens de kernwaarden van het daltononderwijs: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit, doelmatigheid, reflectie en borging. Daltononderwijs is geschikt voor ieder kind. Vanuit rust, structuur
en veiligheid werken we binnen onze school elke dag hard aan passend onderwijs.

Wat wij in 2014 verbeterden:
Ons team werkte in 2014 binnen drie onderwijskundige leerteams (taal, rekenen en dalton)
aan de schoolontwikkeling. We gingen aan de slag met verschillende onderwijskundige thema’s. Dat leidde onder andere tot de implementatie van een nieuwe rekenmethode (‘Wereld
in getallen’) die heel goed aansluit op onze kernwaarden. Verder startten we een verbeterplan woordenschat met als focus de didactiek van M. Verhallen. De leerkracht vormt binnen
dit woordenschatonderwijs de spil.

Bijzonder in 2014:
In 2014 ontwikkelden we de daltoninloop: elke dag begint nu met een onderwijskundig
thema. De kinderen starten de dag zelfstandig met een activiteit die ze alleen, samen of in
groepjes uitvoeren. Ze kiezen uit activiteiten en opdrachten die rouleren. Ondertussen werken we met de rekeninloop en de spelletjesinloop op vrijdag. De betrokkenheid is groot en
de daltoninloop blijkt de effectieve leertijd positief te beïnvloeden.
Onze leerlingenraad zette in 2014 pesten op de agenda. Dat leidde tot verdere verdieping
van het beleid rondom sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap. Komend jaar beginnen we met het scholingstraject ‘Vreedzame School’. Die methode voor sociaal emotionele
ontwikkeling en democratisch burgerschap biedt de school onder andere een preventieve
aanpak voor pesten en natuurlijk sluit dat heel goed aan op onze daltonkernwaarden.
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ANNE FRANKSCHOOL
Samen doen verbindt!
Waar wij voor staan:
Op onze eigentijdse basisschool besteden we veel aandacht aan kennis en de persoonlijke
ontwikkeling van leerlingen. Bij ons is iedereen welkom. We gaan respectvol met elkaar om
en kiezen voor het gesprek om de ander te kunnen begrijpen. We gebruiken op school Positive Behavior Support (Positieve Gedragsondersteuning) omdat we willen dat kinderen in een
positieve en prettige sfeer leren en dat ze met plezier naar school gaan. We werken dan ook
met duidelijk geformuleerde gedragsverwachtingen. Verder stemmen we onze instructie af
op de behoefte van de kinderen. Want alleen dan kunnen ze zich optimaal ontwikkelen.

Onze school:
Omdat wij het belangrijk vinden dat leerlingen, leerkrachten, ouders en externe betrokkenen
met vertrouwen en respect samenwerken, is ‘Samen doen verbindt’ het motto van onze
school. We bieden onze leerlingen onderwijs op maat en begeleiden ze in hun schoolloopbaan en binnen een groter maatschappelijk geheel. Samen met externe partners bieden we
een zorgstructuur die het onze leerlingen mogelijk maakt zich optimaal te ontwikkelen. Het is
ons doel leerlingen de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen tot sociale, zelfredzame en
actieve burgers. Burgers die nu en later op een goede manier functioneren in de samenleving.

Wat wij in 2014 verbeterden:
We werkten in 2014 onder begeleiding aan ‘Zien’ – een sociaal emotionele observatiemethode – omdat we het belangrijk vinden kinderen echt te zien. We stemmen onze aanpak af op
wat we zien en maakten ‘Zien’ letterlijk zichtbaar in de portrettengalerij in onze centrale hal.
Naast ‘Zien’ begonnen we met ‘oudervertelgesprekken’. In die gesprekken vertellen ouders
over hun kind. We voeren die gesprekken om beter met ouders te kunnen samenwerken.
Verder leerden we resultaten nog beter te analyseren. Op basis van de analyses scherpen
we ons onderwijs aan. Tot slot benoemden we een leerlingenraad met vertegenwoordigers
uit de groepen 5 t/m 8. In de groepen 1-2 gingen we verder met de kleuterobservatiemethode ‘Kijk’ en maakten we een start met het opknappen van de lokalen. De metamorfose zorgt
ervoor dat we onze nieuwe manier van werken goed kunnen inzetten. De kinderen uit de
bovenbouw kregen vanaf oktober in kleine groepjes ICT-les. We bereiden ze daarmee voor
op het maken van werkstukken en het voorbereiden van spreekbeurten via de computer.

Bijzonder in 2014:
Leerkrachten uit de onderbouw werkten aan een nieuwe aanpak waarbij kinderen meer leren
door spel. Bij dat spelend leren betrokken zij ook ouders. Elke morgen om 8.45 uur koos het
kind een spel en de ouder speelde mee. Onze leerkrachten gaven zelf vorm aan hun onderwijs. Wat ons betreft is dat een mooi voorbeeld van eigenaarschap bij leerkrachten (met de
ouders als educatief partner).
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Het thema van ons ‘Open Huis’ in maart was vriendschap. We kregen veel bezoek en de
dag werd mede door de samenwerking met Gorinchem Beweegt en een live band (met een
leerling én een oud-leerling van onze school) een groot succes!
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DE TWEEMASTER
Talentontwikkeling voor ieder kind
Waar wij voor staan:
Op onze school bereiden we kinderen voor op het leven in de maatschappij. We leren ze
kijken naar mensen en dingen om hen heen en besteden aandacht aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden. We leren onze leerlingen zelf te ontdekken hoe ze kennis
moeten verwerven, hoe ze initiatief kunnen nemen en hoe ze opdrachten zelfstandig tot een
goed einde kunnen brengen.

Onze school:
Ieder kind moet bij ons tot zijn recht kunnen komen. Daarom is er binnen onze school ruimte
en aandacht voor elk kind. En daarom ook nemen we onze leerlingen serieus en houden we
rekening met de verschillen die er zijn. We werken aan een goede sfeer in en om de school.
Simpelweg omdat we onze kinderen een veilige, gezellige en vertrouwde omgeving willen
bieden. Een omgeving waarin ook orde, rust, regelmaat en structuur centraal staan. Dat betekent onder andere dat we tijd en aandacht besteden aan het voorkomen van discriminatie
en pesten.

Wat wij in 2014 verbeterden:
In 2014 gingen we verder met de invoering van de 1-zorgroute en voegden daar het vakgebied Begrijpend Lezen aan toe. We volgden scholing ter verbetering van de didactische
vaardigheden op dat gebied en schaften bovendien een nieuwe methode (‘Nieuwsbegrip’)
aan. Binnen die methode werken we met interactieve leeslessen en contextopgaven aan de
hand van de actualiteit.
Om studie- en begeleidingsgegevens van onze leerlingen veilig digitaal over te kunnen
dragen naar het voortgezet onderwijs, stapten we in 2014 verder over op ‘Overstapservice
Onderwijs’ (OSO).

Bijzonder in 2014:
Omdat we willen voldoen aan de onderwijsbehoefte van hoogbegaafde leerlingen, begonnen
we in 2014 een pilot. We stelden samen met de betreffende kinderen, hun ouders en Gymnasium Camphusianum en Merewade College Wijdschild een leerplan op dat ze op onze
school én op de scholen voor voortgezet onderwijs volgen. Verder schoolde één van onze
leerkrachten zich tot specialist hoogbegaafdheid en schaften we ‘Pittige Plus Torens’ aan
voor onze meer- en hoogbegaafde leerlingen. De projecten uit ‘Pittige Plus Torens’ stimuleren hun individuele creativiteit, motivatie en doorzettingsvermogen.
Op een zonnige zomeravond organiseerden wij verder, samen met de ouderraad, een geslaagde Fancy Fair. De opbrengst daarvan is bedoeld voor de grote opknapbeurt van ons
schoolplein.
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DE DRIEMASTER
Leren met plezier - met plezier naar school
Waar wij voor staan:
Op onze school staan we met elkaar voor zorg, betrokkenheid en kwaliteit. In onze open cultuur voelen kinderen zich welkom en veilig. Rust, orde en regelmaat zorgen voor een goed
pedagogisch klimaat waarbinnen al onze leerlingen de aandacht krijgen die ze nodig hebben. We besteden veel aandacht aan basisvaardigheden en creatieve talentontwikkeling.

Onze school:
Onze school is de enige openbare basisschool in Beneden Hardinxveld-Giessendam. Binnen onze school zijn de leerkrachten verantwoordelijk voor de resultaten en opbrengsten.
We werken aan meer effectieve leertijd en gaan voor kinderen die taakgericht en zelfstandig
kunnen werken. Taal en lezen zijn, naast het opbrengstgericht werken, onze speerpunten.
We betrekken ouders bij veel van onze activiteiten en krijgen daar grote betrokkenheid en
vertrouwen voor terug.

Wat wij in 2014 verbeterden:
In 2014 evalueerden en actualiseerden we ons zorgplan, verschillende beleidsplannen en
ons schoolondersteuningsprofiel. Daarnaast maakten we nieuwe protocollen en schreven we
een verbeterde versie van ons jaar- en communicatieplan. We begonnen met de teamscholing SIRE (Sterk In Reflectie en Evaluatie) om het eigenaarschap van leerkrachten en kinderen
te kunnen vergroten.
Verder werkten we in werkgroepen voor taal, lezen, rekenen, ICT en cultuur samen met
leerkrachten van de Merwedeschool en gingen we een meer inhoudelijke samenwerking aan
met BSO Small Steps en peuterspeelzaal De Snaters. Tot slot voerden we schoolbreed een
nieuwe methode voor Engels – ‘Groove Me’ – in en namen we met ‘Integraal’ (meetinstrument voor kwaliteit) een tevredenheidspeiling af onder leerkrachten, ouders en leerlingen. De
enquêtes zijn inmiddels geëvalueerd en we communiceerden uitgebreid over de resultaten.

Bijzonder in 2014:
De verhuizing van Bellefleur naar de Tonneband ligt inmiddels achter ons en het samenwerken op één locatie verloopt prima. We pakten het gebouw in de Wielwijk grondig aan en de
inrichting van het pand aan de Tonneband is nu af.
In 2014 werkten we aan een groot schoolproject ‘de 4 elementen der natuur’ en dat werd
een groot succes. We maakten bijvoorbeeld kunstwerken, gingen op excursie en sloten het
project af met een spetterende kijkavond en een zeer geslaagde benefietvoorstelling in theater De Lockhorst. Dat daar veel bezoekers en belangstellenden op af kwamen was voor ons
de kers op de taart. Zoals altijd werden de schoolse activiteiten die we samen met ouders
organiseerden weer een groot succes!
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MERWEDESCHOOL
Met elkaar voor zorg en kwaliteit
Waar wij voor staan:
Onze school staat voor zorg, veiligheid, plezier en kwaliteit. We hebben veel aandacht voor
onze leerlingen, voor hoe ze met elkaar omgaan en voor respect. We houden rekening met
de kwaliteiten en talenten van onze leerlingen en streven ernaar alle kinderen binnen boord
te houden. We verwijzen dan ook zelden naar het speciaal basisonderwijs.

Onze school:
Onze school is de enige openbare basisschool in Boven Hardinxveld. We zijn een doelmatige, transparante en kansrijke school, waar zorg en kwaliteit voorop staan en waar elk kind
telt. We steken veel energie in het reken-, lees- en taalonderwijs en opbrengstgericht werken
is een speerpunt. Op onze school dragen we met elkaar verantwoordelijkheid. We betrekken
ouders bewust bij veel van onze activiteiten en krijgen daar grote betrokkenheid en vertrouwen voor terug.

Wat wij in 2014 verbeterden:
In 2014 stabiliseerden of verbeterden de resultaten van onze school opnieuw. We schreven
een nieuwe versie van ons jaar- en communicatieplan, actualiseerden beleidsplannen en
maakten nieuwe protocollen. We begonnen met de teamscholing SIRE (Sterk In Reflectie en
Evaluatie) om het eigenaarschap van leerkrachten en kinderen te kunnen vergroten. Verder
werkten we in werkgroepen voor taal, lezen, rekenen, ICT en cultuur samen met leerkrachten van de Driemaster en gingen we een meer inhoudelijke samenwerking aan met BSO
De Optimist en peuterspeelzaal Ukkepuk. Tot slot voerden we schoolbreed een nieuwe
methode voor Engels – ‘Groove Me’ – in en namen we met ‘Integraal’ (meetinstrument voor
kwaliteit) een tevredenheidspeiling af onder leerkrachten, ouders en leerlingen. De enquêtes
zijn inmiddels geëvalueerd en we communiceerden uitgebreid over de resultaten.

Bijzonder in 2014:
In 2014 was al onze ICT-hardware vervangen en begonnen we met de introductie van LOS
(Lerend, Ontdekkend en Samenwerkend leren). Onder leiding van medewerkers van de
Cultuurloper voerden we oriënterende gesprekken op het gebeid van cultuur en techniek.
Verder gingen we, zoals ieder jaar, weer voor plezierig leren en met plezier naar school. Al
onze jaarlijkse activiteiten werden, mede door de samenwerking met de ouderraad en vele
ouders, opnieuw een groot succes.
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DE MERWEDONK
Adaptief onderwijs
Waar wij voor staan:
Op onze school hebben we aandacht voor ieder afzonderlijk kind. We vinden normen en
waarden belangrijk en verwachten van kinderen dat ze respectvol met elkaar omgaan. We
verdelen de tijd en aandacht voor de verschillende vak- en vormingsgebieden evenwichtig en
werken handelings- en opbrengstgericht. In het kader van passend onderwijs stemmen we
ons aanbod af op de verschillende manieren waarop kinderen leren.

Onze school:
Onze grote school is ondergebracht in Brede School ‘Merweplein’. In die Brede School organiseren we onderwijs en opvang professioneel met elkaar. We werken er met elkaar aan
een steeds nauwer en meer inhoudelijk samenwerkingsverband. Onze school bruist en is
volop in beweging. Tegelijkertijd staan veiligheid, rust en ruimte bij ons centraal.

Wat wij in 2014 verbeterden:
In 2014 werkten we samen met onze nieuwe directeur toe naar de invoering van kwaliteitskaarten. We verhogen daarbij de kwaliteit van het onderwijs door leerkrachten in de groep te
observeren met als doel het kinderen mogelijk te maken op hun eigen niveau te excelleren.
De kwaliteitskaarten gebruiken we ook voor de eigen ontwikkeling van onze leerkrachten. In
een pilot keken we verder naar de mogelijkheden van ‘Klassenplan’. Dat is een middel om
groeps-, jaar- en weekplannen te koppelen. Leerkrachten krijgen daarmee de planning duidelijker in beeld en ouders en leerlingen krijgen beter zicht op behaalde doelen. Bovendien
startten we een onderzoek naar een nieuwe taalmethode. Tot slot gingen we in het najaar
aan de slag met gedrag. Onder leiding van een gedragsdeskundige organiseerden we voor
ouders en leerkrachten een avond over pesten. Deze deskundige nam daarnaast zitting in
de gedragswerkgroep en levert daar een waardevolle bijdrage.

Bijzonder in 2014:
In 2014 moesten we afscheid nemen van onze intern begeleider: hij ging met pensioen.
Begin 2015 is de werving van een nieuwe IB’er rond. Onze informatieavond in september
werd goed bezocht en de disco voor groep 7 en 8, ons Sinterklaasfeest en de schoolreisjes
waren weer een groot succes. Tijdens een gezellige en druk bezochte kerstmarkt zamelden
we € 1416 in voor ‘de jonge mantelzorger’. Verder haalden de groepen 8 een mooi bedrag
op voor waterputten in Afrika en zorgden leerlingen in december voor een eigen Serious
Request. Op die manier werken we als school niet alleen aan goed onderwijs, maar dragen
we ook op maatschappelijk gebied ons steentje bij.
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GRAAF REINALD
Met elkaar leven - van elkaar leren
Waar wij voor staan:
Kinderen kunnen bij ons op school hun mogelijkheden optimaal benutten in een gezellige,
open sfeer waarin ze zichzelf kunnen zijn. We geven onze leerlingen de waarden en normen
mee die belangrijk zijn in onze multiculturele samenleving: respect hebben voor elkaar, problemen oplossen en goed met vriendschap omgaan. Onze leerlingen werken veel samen.
Zo leren ze hoe ze met elkaar om moeten gaan en hoe ze elkaar kunnen helpen. Want met
elkaar leven is van elkaar leren.

Onze school:
Om beter te kunnen inspelen op de ontwikkeling van kinderen, werken we op onze school
met faseonderwijs. In dat onderwijs stromen kinderen twee keer per jaar door naar een volgende fase. Kinderen van de eerste drie fases zitten bij elkaar. Daarna vormen kinderen van
twee opeenvolgende fases een groep. We instrueren de kinderen vaak tegelijk, maar ze maken de verwerkingsstof op hun eigen niveau. In het faseonderwijs kunnen we beter rekening
houden met het niveau van kinderen. Het is makkelijker een half jaar over te doen of juist op
te schakelen.

Wat wij in 2014 verbeterden:
In 2014 voerden we vanaf groep 4 ‘Timboektoe’ in, een methode voor Voortgezet Technisch
Lezen. In de bovenbouw startten we met het regulier inzetten van tablets. We geven wereldoriëntatie nu niet meer vanuit een boek, maar met methodes die online beschikbaar zijn. De
komende jaren krijgt dat verder vervolg.
We namen een tevredenheidspeiling af onder leerkrachten, ouders en leerlingen en bespraken de opvallendste zaken in de Klankbordgroep. We voerden op basis van de peiling onder
leerlingen een leerlingenraad in.
Onze leerkrachten verdiepten zich in de observatiemethodes ‘Kijk’ en ‘Zien’ en in het ‘zichtbaar maken van leren’. Om onze leerlingen meer eigenaar te maken van hun eigen leerproces, besloten we tot slot dat zij vanaf fase 10 bij hun eigen rapportgesprekken aanwezig zijn.

Bijzonder in 2014:
In 2014 groeide onze instroom – tegen de verwachtingen en trend in – opnieuw. Natuurlijk zijn we daar erg gelukkig mee. Verder maakten we de uitstraling van ons gebouw wat
rustiger door de hallen wit te verven en organiseerden we een gezellige kerstmarkt. De opbrengst van die markt was groot (€ 1700). Heel veel ouders waren betrokken bij de voorbereidingen. We zijn erg blij met hun groeiende betrokkenheid.
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GYMNASIUM
CAMPHUSIANUM
Kleinschalig op hoog niveau
Waar wij voor staan:
Als Gymnasium bieden wij voorbereidend wetenschappelijk onderwijs op het hoogste niveau. Klassieke taal en cultuur spelen een centrale rol in dat onderwijs. Onze school staat
voor passend onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen. We bieden ze een brede vorming
waardoor ze zich optimaal kunnen ontplooien. Verder spreken we onze leerlingen binnen en
buiten school aan op hun veelzijdige, individuele talenten.

Onze school:
Onze school is het zelfstandig, categoraal gymnasium voor Gorinchem en de wijde omgeving.
In onze kleinschalige schoolgemeenschap van leerlingen, personeelsleden en ouders/verzorgers, heerst een klimaat van verdraagzaamheid, saamhorigheid en veiligheid.

Wat wij in 2014 verbeterden:
In 2014 waren onderwijs op maat, leerlingbegeleiding en gerichte scholing belangrijke
onderwerpen voor ons. In de bovenbouw bouwden we via het U-talentprogramma de samenwerking met de Universiteit Utrecht uit. In samenwerking met andere gymnasia startten
we bovendien een Honoursprogramma. In het najaar begonnen we met Kairos, een eigen,
intern huiswerkinstituut. Dat bleek een welkome aanvulling op ons aanbod van onderwijs en
begeleiding te zijn.

Bijzonder in 2014:
In januari kregen we voor de komende vier jaren een BPS-licentie, een licentie voor Begaafdheidsprofielscholen.
In juni sloten we de viering van ons 26e lustrum feestelijk af met een spetterende driedaagse
en de presentatie van het lustrumboek ‘Volo, de vrije wil in zestien gedaanten’.
Tot slot verwoordden we aan het einde van het jaar – na 10 jaren van verhuizen, (ver)bouwen
en profilering – onze stabiele koers in ons Schoolplan 2015-2018.
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MEREWADE
COLLEGE

locatie Wijdschildlaan
Ruimte voor talenten
Waar wij voor staan:
Binnen onze school willen wij kinderen en jongeren zo aansporen, motiveren en toerusten
dat ze de 21e eeuw met vertrouwen tegemoet kunnen treden. Ze leren van en met elkaar
door groepswerk en in projecten binnen de opleiding die bij hen past. Dat kan op onze locatie binnen de mavo, havo of het vwo zijn. We vinden het belangrijk onze leerlingen voor te
bereiden op goed burgerschap, maatschappelijke verantwoordelijkheid en geven ze graag
een stukje wereldbesef mee. Daarnaast maken we ze zoveel als mogelijk bewust van de rol
die ze hebben in hun eigen onderwijsleerproces.

Onze school:
Op onze school organiseren we het onderwijs binnen drie afdelingen. Omdat we per afdeling
ongeveer 300 leerlingen hebben, ervaren onze leerlingen hun school als vrij klein en overzichtelijk.
Wij vinden dat we als school moeten aansluiten op de persoonlijke talenten van een kind.
Daarom verzorgen wij – naast het reguliere en wettelijke programma – aanvullend onderwijsaanbod dat recht doet aan de vier talentencategorieën talenknobbel, bèta-talent, digitaal/
media-talent en sporttalent.

Wat wij in 2014 verbeterden:
Vanaf 2014 geven we nog meer aandacht aan leerlingen met specifieke leerachterstanden
of specifieke leerbehoeften. Zo proberen we te voorkomen dat kinderen uitvallen omdat ze
problemen ondervinden of juist onvoldoende uitgedaagd of gemotiveerd worden. Leerlingen
kunnen daartoe elke ochtend tussen 8.15 en 8.45 uur maatwerklessen volgen en krijgen dan
extra aandacht en ondersteuning. Vanaf de kerstvakantie is die aandacht en ondersteuning
er ook voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben of willen excelleren.

Bijzonder in 2014:
Van alle opmerkelijke gebeurtenissen en onderwijskundige en organisatorische innovaties is
ons eerste kerstgala misschien nog wel het meest gedenkwaardig. Leerlingen en personeel
genoten met elkaar enorm van een fantastisch feest. In 2014 werd daarmee een nieuwe
traditie geboren!
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MEREWADE
COLLEGE

locatie De Vries-Robbéweg
Onderwijs met een hoge professionele standaard
Waar wij voor staan:
Wij bereiden onze leerlingen in alle leerwegen van het vmbo met gedegen, eigentijds onderwijs voor op vervolgonderwijs in het mbo. We bieden ze een professionele leeromgeving met
deskundige en enthousiaste docenten die veel aandacht hebben voor hun talenten. Verder investeren we actief in de relatie die onze leerlingen hebben met hun maatschappelijke
omgeving.

Onze school:
Op onze school kunnen leerlingen hun diploma halen in de sectoren Economie (Handel en
Administratie, Consumptieve Techniek), Techniek en Zorg en Welzijn. We vinden rust en orde
belangrijk in onze school en zijn graag de verbindende factor tussen alle relevante partijen.

Wat wij in 2014 verbeterden:
In 2014 gingen, na de GL- en de KBL-, ook de BBL-leerlingen digitaal. We zijn daarmee een
echte ICT-school geworden. Ruim de helft van de leerlingen heeft nu een eigen laptop en
over 2 jaar willen we dat dat voor al onze leerlingen geldt. In 2014 breidden we verder het
programma ‘Maatwerk’ uit. In dat programma krijgen onze leerlingen extra ondersteuning
bij taal, rekenen en het maken van huiswerk. We bieden er ook sociaal-emotionele ondersteuning aan. Volgend jaar gaan we leerlingen bovendien extra begeleiden bij de kernvakken
Nederlands, Engels en wiskunde.

Bijzonder in 2014:
In 2014 schreven we ruim 110 leerlingen in en steeg ons leerlingenaantal naar 500. Ons
sterk verbeterde imago speelt daar een belangrijke rol bij. Verder vonden we vooral de resultaten van de TOP-klas bijzonder. Die klas is bedoeld voor leerlingen met een vmbo-advies
die door een taalachterstand onder hun niveau dreigen in te stromen. Leerlingen met een
BBL-advies proberen we op KBL-niveau te krijgen, leerlingen met een KBL-advies op GL/
TL-niveau. In 2014 stroomden vrijwel alle leerlingen van de TOP-klas door naar een hoger
niveau. We wisten met de TOP-klas bovendien vmbo-leerlingen uit Leerdam blijvend aan het
Merewade College te binden.
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MEREWADE
COLLEGE

locatie Praktijkonderwijs
Persoonlijk en praktisch onderwijs
Waar wij voor staan:
Wij bieden onze leerlingen persoonlijke begeleiding op cognitief en sociaal-emotioneel
gebied. We begeleiden ze in een professionele omgeving met deskundige en enthousiaste docenten naar een zo zelfstandig mogelijke toekomst op de arbeidsmarkt. We hebben veel aandacht voor de talenten van onze leerlingen en investeren actief in hun relatie
met de maatschappelijke omgeving.

Onze school:
We bieden zorg op maat aan leerlingen vanaf 12 jaar met leerproblemen en/of sociaal-emotionele problematiek. Zij stromen bij ons in via de basisschool, het Speciaal Basisonderwijs
of het Leerweg Ondersteunend Onderwijs. We verzorgen eigentijds vaardigheden- en computeronderwijs en laten onze leerlingen denken door te doen. We zijn een verbindende factor
voor alle relevante partijen en vinden rust en orde belangrijk in onze school.

Wat wij in 2014 verbeterden:
Om onze leerlingen beter te kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt, breidden we in 2014
het aantal branchegerichte cursussen uit. De leerlingen maken tijdens die cursussen onder
andere gebruik van de faciliteiten van onze vmbo-locatie.
Verder verbeterden we in 2014 ons competentiegericht onderwijs én het werken met het
ontwikkelingsperspectief – een individuele leerroute voor iedere leerling.

Bijzonder in 2014:
In 2014 deden we mee aan ‘de excellente school’. We bereikten de laatste ronde, maar
misten – ondanks het feit dat de jury lovend was – net het predicaat ‘excellente school’. De
aanbevelingen van de jury hebben we opgepakt om onze onderwijskwaliteit nog verder te
verbeteren.
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BESTUURSBUREAU
STICHTING OVO
Service op hoog niveau
Waar wij voor staan:
Bij het Bestuursbureau is dienstverlening op hoog niveau een vanzelfsprekendheid. We richten ons niet alleen op de voorbereiding en uitwerking van plannen, maar zien juist ook de
vragen van scholen, bestuur en individuele medewerkers als ons werkterrein.

Ons Bestuursbureau:
Op het Bestuursbureau voeren we de financiële, personeels- en salarisadministratie van alle
aangesloten scholen en coördineren we het ziekteverzuim- en preventiebeleid. Verder staan
we de scholen en het College van Bestuur op allerlei gebied met raad en daad terzijde. We
coördineren bijvoorbeeld alle werkzaamheden die zich op het brede terrein van huisvesting
en ICT voordoen. En ook op het gebied van communicatie, PR en voorlichting hebben we
de nodige kennis in huis.

Wat wij in 2014 verbeterden:
In de kaderbrief van de begroting 2015 voegden we een bestuursjaarplan toe met de ambities en plannen van het Bestuursbureau voor het komende jaar. Verder ging een werkgroep
in het najaar aan de slag met het verder uitwerken van de taakstellingsoperatie van het
primair onderwijs voor de komende vijf jaar. Tot slot rondden we het uitrollen van de digitale
verwerking van facturen in 2014 helemaal af.

Bijzonder in 2014:
Omdat ons huidige pakket voor de personeels- en salarisadministratie vanaf 2016 niet meer
wordt aangeboden, zijn we gestart met een heroverweging op dat pakket. Verder werkten we aan de invoering van de werkkostenregeling en rolden we na de zomervakantie de
nieuwe cao voor het primair en voortgezet onderwijs uit. Onze facilitaire afdeling besloot
daarnaast alle contracten op het gebied van huisvesting per OVO-school digitaal vast te leggen in het softwarepakket FAMAS.
De belastingdienst voerde een boekenonderzoek loonheffingen uit en beoordeelde dat positief. Tot slot incasseerden we een bonus van het Vervangingsfonds vanwege de lage vervangingskosten in verhouding tot de betaalde premie.
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BALANS
31-12-2014

31-12-2013

ACTIVA
Vaste activa
1.2 Materiële vaste activa

5.478.376

Totaal vaste activa

5.594.008
5.478.376

5.594.008

Vlottende activa
1.5 Vorderingen
1.7 Liquide middelen
Totaal vlottende activa

832.995

1.161.747

4.412.972

4.821.351
5.245.967

5.983.098

10.724.343

11.577.106

2.1 Eigen vermogen

4.013.865

4.628.114

2.2 Voorzieningen

3.850.644

3.676.734

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

2.3 Langlopende schulden
2.4 Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA
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43.355

85.448

2.816.479

3.186.810

10.724.343

11.577.106

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Realisatie
2014

Begroting
2014

Realisatie
2013

24.968.820

24.609.678

25.971.509

BATEN
3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.5 Overige baten
Totaal baten

136.437

128.644

141.686

1.428.264

999.252

1.265.091

26.533.521

25.737.574

27.378.286

21.173.219

20.372.770

20.837.697

814.767

804.900

812.037

LASTEN
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten

1.977.880

2.105.850

2.043.686

4.4 Overige lasten

3.238.754

2.915.339

3.167.421

27.204.620

26.198.859

26.860.841

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
5. Financiële baten en lasten
Totaal resultaat

671.099 -

461.285 -

517.445

66.547

40.064

59.118

604.552 -

421.221 -

576.563
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FINANCIËLE KENGETALLEN
Solvabiliteit
Solvabiliteit geeft aan in hoeverre we kunnen voldoen aan onze langlopende verplichtingen.
De solvabiliteit berekenen we op twee manieren:

Solvabiliteit 1:
De verhouding tussen het eigen vermogen en het totale balanstotaal.
De bedrijfseconomische norm ligt tussen de 25% en 35%.
De norm van de Onderwijsinspectie is 30%.

Solvabiliteit 2:
De verhouding tussen het eigen vermogen inclusief voorzieningen en het totale balanstotaal.
Hier geldt ook een ondergrens van 30%.

Overzicht solvabiliteit 1 en 2 over 2012, 2013 en 2014
2014

2013

2012

Solvabiliteit 1

37,4%

40,0%

39,1%

Solvabiliteit 2

73,3%

71,7%

72,4%

Liquiditeit
Het kengetal ‘Current Ratio’ heeft te maken met de beoordeling van de liquiditeitspositie. De
Current Ratio geeft aan in hoeverre we kunnen voldoen aan onze korte termijn-verplichtingen
(een jaar). Het wordt berekend door de vlottende activa (vorderingen en liquide middelen) te
delen door de vlottende passiva (kortlopende schulden). Als gezonde waarde wordt bedrijfseconomisch een ratio van 1 gezien.

Overzicht liquiditeit over 2012, 2013 en 2014
Current Ratio

2014

2013

2012

1,9

1,9

1,7

Rentabiliteit
Rentabiliteit laat zien in welke mate baten en lasten met elkaar in evenwicht zijn. Het wordt
berekend door het exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsvoering te delen door de totale
baten. De rentabiliteit moet tussen 0% en 5% liggen.

Overzicht rentabiliteit over 2012, 2013 en 2014
Rentabiliteit

66

2014

2013

2012

-2,3%

+ 2,1%

+ 0,7%

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen staat voor de dekking van bedrijfsrisico’s. Het geeft aan in hoeverre we in staat zijn middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het hele beleid omgegooid hoeft te worden. Het weerstandsvermogen berekenen we
door het eigen vermogen te delen door de totale baten (inclusief de financiële baten).
Eind 2011 stelde OVO de streefwaarde van weerstandsvermogen vast op 14%.

Overzicht weerstandsvermogen over 2012, 2013 en 2014
Weerstandsvermogen

2014

2013

2012

15,1%

16,9%

15,2%

Vermogensbeheer
In navolging van het rapport van de ‘Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen’ (de
Commissie Don) presenteren wij een aantal kengetallen in het domein van het vermogensbeheer.

Kapitalisatiefactor
De kapitalisatiefactor geeft aan in welke mate het kapitaal wordt benut voor de vervulling van
taken. De kapitalisatiefactor wordt berekend door het balanstotaal -/- boekwaarde van gebouwen en terreinen te delen door de totale baten. Voor schoolbesturen van grote instellingen in het primair en voortgezet onderwijs (OVO is er daar één van), adviseert de commissie
Don een bovengrens van 35%.
Dat betekent dat, als er meer dan 35% aan kapitaal is in relatie tot de jaarlijkse baten, een
deel van dat kapitaal kennelijk niet efficiënt wordt benut.

Overzicht kapitalisatiefactor over 2012, 2013 en 2014
Kapitalisatiefactor

2014

2013

2012

30,1%

32,0%

28,0%
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Financieringsfunctie
De financieringsfunctie is gelijk aan de middelen die moeten worden aangehouden om de
materiële vaste activa (niet zijnde gebouwen en terreinen) te zijner tijd te kunnen vervangen.
Het gaat hier om de financieringsbehoefte als percentage van de vervangingswaarde. De
financieringsfunctie wordt berekend door 50% van de vervangingswaarde (= cumulatieve
aanschafwaarde) van de genoemde materiële vaste activa te delen door de totale baten. Bij
dit kengetal is de maximale norm voor een groot po-bestuur 21,2% en voor een groot vobestuur 11,7%.

Overzicht financieringsfunctie over 2012, 2013 en 2014
Financieringsfunctie

2014

2013

2012

12,3%

13,5%

13,0%

Transactiefunctie
De transactiefunctie (liquiditeit) is gelijk aan de middelen die nodig zijn voor een soepele
bedrijfsvoering. Het laat zien of een organisatie in staat is om aan alle kortlopende verplichtingen te voldoen. De transactieliquiditeit wordt berekend door de kortlopende schulden te
delen door de totale baten. Bij dit kengetal is de maximale norm voor een groot po-bestuur
8,8% en voor een groot vo-bestuur 11,7%.

Overzicht transactiefunctie over 2012, 2013 en 2014
Transactiefunctie

2014

2013

2012

10,6%

11,6%

10,8%

Financiële buffer
De financiële buffer is het resterende deel van de kapitalisatiefactor. Het zijn de middelen die
nodig zijn om onvoorziene risico’s als fluctuaties in leerlingenaantallen, de financiële gevolgen
van arbeidsconflicten, instabiliteit in bekostiging en onvolledige indexatie van de bekostiging
af te dekken. Als de buffer hoger uitvalt dan de signaleringswaarde van 5%, dan zijn er vermoedelijk middelen die (nog) niet zijn ingezet voor het onderwijsproces.
Overzicht financiële buffer over 2012, 2013 en 2014
Financiële buffer
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2014

2013

2012

7,2%

6,9%

4,2%
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KASSTROOMOVERZICHT
2014

2013

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Resultaat

671.099 -

517.445

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen en eigen vermogen

814.767

812.037

97.672

153.115
912.439

965.152

Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen

328.752

- schulden

412.424 -

17.875 410.547
83.672 -

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest
Betaalde interest

392.672

157.668

66.555

59.120

8-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

1.875.269

266.547

59.118

224.215

1.934.387

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
Investeringen in materiële vaste activa

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen
beginstand liquide middelen

632.594 -

760.081 -

632.594 -

408.379 4821.351

per 31 december 2013
eindstand liquide middelen 2014

4.412.972
408.379 -
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760.081 -

1.174.306

BEGROTING 2015


Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten

(Bedragen x € 1.000)
2015

2016

2017

25.066

24.890

24.585

58

58

58

1070

1067

1066

TOTAAL BATEN

26.194

26.015

25.709

Personeelslasten

20.752

20.261

20.001

781

739

734

2.099

2.099

2.089

Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

2.968

2.954

2.915

26.600

26.053

25.739

-404

-38

-30

55

50

45

TOTAAL RESULTAAT

-349

+13

+16

T.l.v. bestemmingsreserves

-259

-44

-3

TOTAAL LASTEN

SALDO BATEN EN LASTEN
Financiële baten en lasten

RESULTAAT
NAAR ALGEMENE RESERVE

- 90

+ 57

+ 19
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WOORDENLIJST
AB
ABB
ABP
ARBO
BAPO
BBL
BOA
BRIN
BSM PO
BSO
CAO
CBS
CE
CED (-groep)
CFI
Cito
CVO
FTE
Gbs
GC
GL
GMR
GPL
HAVO
IB-ers
ICT
INK
IPB
KBL
LAI
LEA
# lln
LWOO
MAVO
MBO
MOP
MR
MT PO
MTO
MWC
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Algemeen Bestuur
Administratie, Beheer en Bestuur
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
Arbeidsomstandigheden
Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen (wettelijke regeling)
Basisberoepsgerichte Leerweg
Bureau Onderwijs en Arbeidsmarkt
Basis Registratie Instellingen
Bovenschools Management Primair Onderwijs
Buitenschoolse Opvang (vrschools en naschools)
Collectieve arbeidsovereenkomst
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal Examen
Onderwijsadviesorganisatie
Centrale Financiële Instellingen (OC & W)
Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling
Contactcommissie Voortgezet Onderwijs
Full Time Equivalent
Gereformeerde basisschool
Gymnasium Camphusianum
Gemengde Leerweg
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Gemiddelde Personele Last
Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
Intern begeleiders
Informatie- en CommunicatieTechnologie
Instituut Nederlandse Kwaliteit
Integraal Personeelsbeleid
Kaderberoepsgerichte Leerweg
Leermiddelen, Activiteiten en Inventaris
Lokale Educatieve Agenda
Aantal leerlingen
Leerweg Ondersteunend Onderwijs
Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs
Middelbaar Beroeps Onderwijs
Meerjarenonderhoudsplan (van gebouwen)
Medezeggenschapsraad
Managementteam primair onderwijs
Managementteam Overleg (MT van OVO)
Merewade College

MWC Pro
MWC VR
MWC WL
MWC NLG
NTO-effect
O2A5
OBS
OC&W
OOP
OP
OVO
PF
PMR
PO
PR
PRO
PSA
REPOVO
ROOZZ
RPO
SBO
SBS
SKG
SO
SWV WSNS 41-07
TL
TSO
VMBO
VO
VOO
VOS/ABB
VVE
VSV
VWO
Wajong
WLZ
WMO
WPO
WVO
WSNS

Merewade College, locatie Praktijkonderwijs
Merewade College, locatie Vries Robbweg
Merewade College, locatie Wijdschildlaan
Merewade College, Niet Locatie Gebonden
Organisatie voor schoolontwikkeling
Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Openbare basisschool
Ministerie voor Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen
Onderwijs Ondersteunend Personeel
Onderwijzend Personeel
Openbaar Verenigd Onderwijs (in Gorinchem en de regio)
ParticipatieFonds
Personeelsdeel van de medezeggenschapsraad
Primair Onderwijs
Public Relations
Praktijkonderwijs
Personeels- en salarisadministratie
Regionaal Overleg PO - VO
Regionaal Overleg Openbare Scholen Zuid-Holland-Zuid
Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen
Speciaal Basisonderwijs
Smalle Brede School
Stichting Kindercentra Gorinchem
Schoolonderzoek
Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (primair onderwijs)
Theoretische Leerweg
Tussenschoolse opvang (tussen de middag)
Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs
Voortgezet Onderwijs
Vereniging van Openbaar Onderwijs
Branchevereniging van openbare en algemeen bijzondere scholen
Voor- en Vroegschoolse Educatie
Voortijdig School Verlaten
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
WonenLerenZorg
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet op het Primair Onderwijs
Wet op het Voortgezet Onderwijs
Weer Samen Naar School
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