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Inleiding
Stichting OVO
Deze brochure is opgesteld door Stichting OVO, aanbieder van
openbaar onderwijs in Gorinchem en de regio. Wij bieden zowel
basis- als voortgezet onderwijs; we weten dus als geen ander hoe de
overstap naar de middelbare verloopt. In deze brochure geven wij u de
informatie die u nodig heeft bij de oriëntatie op de middelbare school.
Een grote stap...
De basisschoolperiode van uw kind zit er bijna op; hij of zij gaat straks
naar de middelbare school. Maar welke stappen gaan daaraan vooraf?
En wat doen scholen eigenlijk om de overstap naar het voortgezet
onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen?
…in kleine stapjes
In deze brochure zetten we de stappen voor u op een rij.
Iedereen is welkom
Bij de scholen van Stichting OVO wordt iedere leerling op zijn of
haar eigen niveau toegelaten. Deze belangrijke kernwaarde van het
openbaar onderwijs staat bij ons hoog in het vaandel.
Op weg naar succes
Of uw kind nu op een OVO basisschool zit of op een andere
basisschool, deze brochure is gemaakt voor u allemaal. Want op ons
voortgezet onderwijs - Gymnasium Camphusianum, Fortes Lyceum,
Omnia College en Merewade Praktijkschool - is iedereen welkom. Elk
kind kan er slagen. En dat bedoelen we letterlijk!

Marieke van den Berg, directeur Omnia College en Merewade Praktijkschool
Wim Langens, directeur Fortes Lyceum
Hans Ruitenbeek, rector Gymnasium Camphusianum
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Overstap

Van basisschool naar voortgezet onderwijs: De stappen op een rij

1. Schooladvies (november-januari)
Vaak brengt de basisschool in januari/februari een
schooladvies uit. OVO neemt dat schooladvies
als uitgangspunt voor de plaatsing van uw kind
binnen het voortgezet onderwijs.
Ruim voor de afname van de eindtoets, weet u dus
al bij welke scholen u kunt gaan kijken.
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Schooladvies
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Schoolkeuze

2. Schoolkeuze (november-maart, ook in groep 7)
Over de schoolkeuze leest u in de komende hoofdstukken
meer. Het is belangrijk dat een school bij de leerling past,
daarom nodigen wij u uit om op verschillende scholen te
gaan kijken, de verhalen van leerkrachten en leerlingen
te horen en samen met uw kind een keuze te maken.
Ook voor leerlingen in groep 7 kan het al interessant zijn
om te gaan kijken naar middelbare scholen.
5

Aanmel

3. Aanmelden (maart)
Wanneer u samen zeker bent van uw
keuze, dan kunt u zich aanmelden.
In Gorinchem organiseert het
samenwerkingsverband van het
voortgezet
onderwijs
centrale
aanmelddagen. Op een van deze
dagen gaat u met uw kind naar
de school van uw keuze om de
aanmelding definitief te regelen.

5. Warme overdracht
Bij de overgang van het basis- naar
het voortgezet onderwijs worden de
gegevens van uw kind overgedragen.
Dit kan schriftelijk, maar bij OVO is er
spraken van een ‘warme overdracht’:
persoonlijk contact tussen de scholen
zodat er meer nuances worden
meegegeven en de nieuwe school
een beter beeld krijgt van de leerling.
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Eindtoets

4. Eindtoets (april/mei)
In april/mei wordt de eindtoets afgenomen
(Cito of IEP). Scoort uw kind hoger dan
past bij het eerder afgegeven advies, dan
nemen de basisscholen bij OVO dit in alle
gevallen, in overleg met de ouders, over.
Dit kan betekenen dat ook de plaatsing in
het voortgezet onderwijs wordt aangepast.
6

Het beste voor uw kind
Natuurlijk wilt u het allerbeste voor uw kind. Vanzelfsprekend zoekt u
dan ook de beste middelbare school. Maar waar moet de school dan aan
voldoen?
Wat past bij uw kind?
Vindt u het lastig om te beoordelen welke school het beste bij uw kind
past? Het kan helpen om de volgende vragen eens langs te lopen.
•
•
•
•
•

Is uw kind theoretisch aangelegd of juist gericht op de praktijk?
Waar liggen de interesses van uw kind, wat motiveert hem of haar?
Heeft uw kind veel begeleiding nodig?
Is hij of zij gebaat bij een duidelijke structuur?
Voelt uw kind zich thuis op een grote school of juist op een kleinere?

Deze vragen kunnen houvast bieden bij het bezoeken van middelbare
scholen. Natuurlijk kan een gesprek met de basisschool van uw kind u
ook inzicht geven in wat de middelbare scholen uw kind kunnen bieden.
Uw verwachtingen
U heeft vast ideeën over wat een goede school voor uw kind zou zijn.
Maar wat zijn uw verwachtingen eigenlijk? De volgende vragen helpen u
om uw verwachtingen concreet te maken.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Voelt de sfeer op de school prettig aan?
Heeft de school duidelijke regels?
Heeft de school oog voor uw kind?
Is er sprake van een duidelijke begeleidingsstructuur?
Op welke manier wordt er onderwijs gegeven?
Is de school schoon en veilig?
Luistert de school naar ouders en leerlingen?
Wat doet de school met lesuitval?

De schoolkeuze
Kom gewoon langs!

U kunt veel doen om samen met uw kind de juiste school te kiezen,
informatie inwinnen via websites en schoolgidsen bijvoorbeeld.
Een nog betere indruk krijgt u door op verschillende scholen te komen
kijken. Onze middelbare scholen organiseren allerlei activiteiten voor
leerlingen in groep 7 en 8 en hun ouders. Hieronder vindt u een aantal
van deze kennismakingsactiviteiten. Op www.naardemiddelbare.nl
vindt u alle informatie en datums.
Informatieavonden
In oktober en november organiseren we, speciaal voor ouders,
verschillende informatieavonden waarop onze middelbare scholen zich
presenteren. Tijdens deze avond kiest u één of twee scholen waarvan u
de presentatie bijwoont. U kunt zich aanmelden voor deze avonden via
www.naardemiddelbare.nl.
Doemiddag
In oktober en november organiseren wij voor de leerlingen van groep 7
en 8 van alle basisscholen in de regio doemiddagen. De kinderen zijn
welkom op het Gymnasium Camphusianum, Fortes Lyceum en Omnia
College om te ervaren of de school bij hen past. Meld uw kind aan via
de website van de school waar hij of zij wil kijken.
Expeditie Fortes
Misschien weet uw kind nog niet zo goed wat hij of zij wil en kan.
Tijdens Expeditie Fortes helpen leerkrachten en leerlingen van Fortes
Lyceum kinderen uit groep 7 en 8 hun talenten te ontdekken. Gaat
uw kind vol voor sport of duikt hij of zij liever in de wereld van de
moderne media? Wil je snel goed Engels leren of liever onderzoeken en
ontwerpen?
Open dagen
Onze open dagen worden steeds drukker bezocht. Komt u ook? Bij
het Gymnasium Camphusianum, Fortes Lyceum, Omnia College en
Merewade Praktijkschool kunnen kinderen en ouders op verschillende
momenten terecht. Kijk op www.naardemiddelbare.nl voor de datums
en tijden.
8

Voortgezet onderwijs in vogelvlucht
Praktijkonderwijs
Voor sommige leerlingen is het vmbo net te hoog gegrepen. Deze
leerlingen krijgen een indicatie voor het praktijkonderwijs. Vanuit het
praktijkonderwijs stappen leerlingen over naar een passende werkplek
of het Entreetraject op een mbo. Dit traject geeft toegang tot een
mbo niveau 2. Meestal wordt hier gekozen voor een combinatie tussen
werken en leren.
Leerlingen waarbij twijfel bestaat over de keuze praktijkonderwijs of
vmbo starten in de pro/vmbo brugklas. Sommige leerlingen stromen
na het eerste jaar door naar het vmbo.
Praktijkonderwijs wordt bij OVO aangeboden op Merewade Praktijkschool.

Vmbo en mavo
Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) leidt
kinderen op voor het mbo of de havo. Het vmbo heeft een praktische,
vakgerichte insteek en kent verschillende vormen:
Theoretische leerweg (tl)/mavo

De theoretische leerweg van het vmbo en de mavo zijn twee
benamingen voor hetzelfde onderwijs dat voorbereidt op niveau 3
en 4 van het mbo of op een overstap naar de vierde klas havo.

Gemengde leerweg (gl)

De gl-leerling doet examen in vijf theorievakken en één
beroepsgericht vak. De gemengde leerweg leidt op voor de twee
hoogste niveaus van het mbo. Het diploma heeft daarmee dezelfde
status als dat van de theoretische leerweg of de mavo. Soms
stromen leerlingen vanuit de gemengde leerweg ook door naar
havo 4.

Kaderberoepsgerichte leerweg (kb)

Leerlingen die graag met hun handen werken, voelen zich thuis
bij de kaderberoepsgerichte leerweg. Het lesprogramma in de
derde en vierde klas bestaat voor de helft uit een beroepsgericht
programma. Ook de kaderberoepsgerichte leerweg sluit aan op de
niveaus 3 en 4 van het mbo.

Basisberoepsgerichte leerweg (bb)

Ook bij de basisberoepsgerichte leerweg vinden leerlingen het
prettig met hun handen te werken. Ze zijn liever niet te veel bezig
met theorie en krijgen dan ook vooral beroepsgerichte vakken. Bb
sluit aan op niveau 2 van het mbo.
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Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Leerwegondersteunend onderwijs is er voor leerlingen die bij het
volgen van de leerwegen extra ondersteuning nodig hebben. Ze
volgen hetzelfde programma als de reguliere leerwegen, maar
krijgen les in kleinere groepen. Daardoor kunnen ze in hun eigen
tempo werken.

Vmbo wordt bij OVO aangeboden op Omnia College, mavo op Fortes Lyceum.

Havo
Havo is een theoretische opleiding en bereidt voor op het hoger
beroepsonderwijs: het hbo. Waar de universiteit zich richt op
wetenschap, is het hbo in de regel meer praktijkgericht.
Havo wordt bij OVO aangeboden op Fortes Lyceum

Vwo
Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) bereidt
leerlingen voor op de universiteit. Kinderen met een vwo-diploma
kunnen daarnaast ook kiezen voor een opleiding in het hbo.
Het is soms lastig te bepalen of een kind het best op zijn plek is op
de havo of juist op het vwo. Wil uw kind veel weten of onderzoeken?
Dan is het vwo vaak een goede keuze. Soms ontwikkelen kinderen die
studiehouding echter pas later.
Het vwo kent bij Stichting OVO drie varianten:
•
Gymnasium met aandacht voor de klassieke oudheid op Gymnasium
Camphusianum
•
Technasium met veel aandacht voor bètavakken op Fortes Lyceum
•
Atheneum op Fortes Lyceum
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De scholen van Stichting OVO
Stichting OVO heeft vier middelbare scholen die samen elk niveau
aanbieden. Iedere school geeft een eigen invulling aan het onderwijs.
U leert een school het beste kennen door te komen kijken op de open
dagen.
Wat kunt u van een OVO-school verwachten?
Bij OVO is er altijd aandacht voor de individuele leerling met
persoonlijke begeleiding en waar nodig extra ondersteuning of extra
uitdaging.
Daarnaast heeft iedere OVO-school meer te bieden dan alleen de
examenvakken. De scholen zijn betrokken bij de samenleving en laten
leerlingen verder kijken dan het klaslokaal. Hoe dit gebeurt, verschilt
per school. Denk aan helpen in het buurthuis, stage lopen en lesjes
verzorgen op basisscholen, maar ook aan stedenreizen, olympiades,
excursies en evenementen als de stadstafel of Fortes Festival.
Op de volgende pagina’s leest u meer over Merewade Praktijkschool,
Omnia College, Fortes Lyceum en Gymnasium Camphusianum.
Daarnaast heeft iedere school een uitgebreide website om u een
indruk te geven van de school en het onderwijs. Heeft u vragen, dan
kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de betreffende school.
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Praktijkonderwijs
Ben je een doener? Heb je af en toe een steuntje in de rug nodig? Vind
je het fijn om in een kleine klas te zitten? Dan ben je op je plaats op
Merewade Praktijkschool. Je krijgt ook praktijklessen op Omnia! En als het
lukt kan je naar het vmbo.
Op Merewade Praktijkschool kun je officiële certificaten halen, waar je
later mee aan de slag kunt. Samen gaan we op zoek naar een passende
baan. Als het beter bij je past, kun je je ook voorbereiden op een overstap
naar het mbo. Merewade biedt een opleiding op maat.
Pro-vmbo brugklas
Is er twijfel tussen de praktijkschool of het vmbo dan is de pro/vmbobrugklas misschien een goede keuze. Je volgt dan lessen op vmbo-niveau
in een kleinere groep. We volgen je goed en kijken of je na deze brugklas
de overstap naar het vmbo kan maken.
Leren door te doen
Bij ons leer je door te doen. Je leert bijvoorbeeld samenwerken,
organiseren, omgaan met tegenslag en begrip tonen. Je werkt bij ons
veel met de computer. Daardoor wordt leren leuk. Ook kun je met de
computer mooi in je eigen tempo werken.
Stage
Een goede stage geeft meer kans op een baan. De stage wordt nog
waardevoller door de goede begeleiding van Merewade. Onze school
heeft hierin een goede naam opgebouwd. Leerlingen en ouders, maar
ook bedrijven, vinden dat we het goed doen.
Toekomst
Na school kun je bijna overal terecht. Wij hebben goede banden met
bedrijven in de groenvoorziening, garagebedrijven, autospuiterijen
en autoschadebedrijven, verzorgingstehuizen, de houtindustrie,
metaalbedrijven en sloperijen. Maar je kunt natuurlijk ook terecht in een
magazijn, een eetcafé, een winkel, een bouwbedrijf, restaurant of een
demontagebedrijf.
Goed gevoel
De sfeer op Merewade Praktijkschool is prettig. Leerlingen en docenten
werken graag samen en er is veel gezelligheid. Kom jij ook kijken?
14
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vmbo
De wereld aan je voeten
Ligt de wereld aan je voeten en leer je graag in de praktijk? Kom dan
eens kijken bij Omnia College. Je mag hier eerst kennis maken met alle
mogelijke beroepen, dan kies je pas voor een richting. Wij merken dat
we leerlingen daar een groot plezier mee doen.
Bij Omnia kan je uit veel beroepen kiezen en mag je je keuze nog op
het laatste moment bijstellen. Leerlingen geven Omnia een 7,5. De
ouders zelfs een dikke 8. Daar zijn we natuurlijk trots op!
Keuze uit verschillende richtingen
Op Omnia College kun je kiezen voor bijna alle opleidingen van het
vmbo, namelijk:
•
Economie & Ondernemen
•
Zorg & Welzijn
•
Horeca, Bakkerij & Recreatie
•
Bouwen, Wonen & Interieur
•
Produceren, Installeren & Energie
•
Mobiliteit & Transport
Er is voor ieder wat wils!
Lekker veel praktijk
In de Vakwerkklassen krijg je in klas 1 en 2 iedere week lekker veel
praktijklessen. Na elke periode mag je een andere Vakwerkklas kiezen.
Zo kom je er vanzelf achter wat je echt leuk vindt. Weet jij al wat je leuk
vindt? Dan mag je in je favoriete klas blijven. Ook stage lopen, leren in
een echt bedrijf, is een belangrijk onderdeel van jouw opleiding.
Maar er is meer!
Wat dacht je bijvoorbeeld van de Sportklas, met supergave clinics
van echte profs? Of doe je liever mee met onze vele kunst- en
theateractiviteiten? Je snapt het al: op Omnia College leer je meer dan
een vak alleen! Met alles wat je op Omnia College leert, ligt de wereld
aan je voeten!
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mavo, havo, vwo: atheneum/technasium
Talentontwikkeling op Fortes Lyceum
In een voortdurend en snel veranderende maatschappij geven 21st
century skills onze leerlingen een streepje voor. Naast een stevig
basispakket voor het diploma technasium, atheneum, havo of mavo,
kun je op Fortes Lyceum aan de slag met uitdagende activiteiten die
aansluiten bij jouw talent, de talentenstromen:
•
•
•
•
•

Fast Lane English, snel op topniveau de wereldtaal Engels leren
en samen abroad op het atheneum. Je gaat op voor het hoogste
internationaal erkende Cambridge niveau.
Technasium, voor denkers die ook kunnen ontwerpen. Is geen
uitdaging te complex voor jou?
Art Factory, duik in de wereld van de digitale kunst en multimedia.
Leer filmen, monteren, en grafisch vormgeven voor de media van
de toekomst.
Sports, voor fanatiekelingen die graag bijzondere sporten
ontdekken buiten de gymzaal en meer willen weten over sport en
beweging.
Jong ondernemen, voor leerlingen die hun eerste bedrijfje willen
starten of zich serieus willen oriënteren op ondernemerschap
(vanaf leerjaar 3).

Cambridge English
Op alle niveaus zijn er kinderen die aanleg hebben voor talen en in
het specifiek de Engelse taal, daarom bieden wij Cambridge English
aan voor mavo en havo leerlingen. In de Cambridge klas krijg je een
uur meer Engels, de docent spreekt veel Engels en je gaat sneller door
de leerstof heen. Uiteindelijk leg je een Cambridge examen af. Welk
examen? Dat is volledig afhankelijk van jouw niveau op dat moment.
Kleinschalig
Dit alles bieden we aan binnen een kleinschalige scholengemeenschap
van ongeveer 1100 leerlingen. Wij bieden kwaliteit, orde, rust en
regelmaat waarbij we veel aandacht hebben voor leerlingen en ouders.
De vertrouwensdriehoek tussen leerling, ouders en school is bepalend
voor het leerproces van kinderen en jongeren.
We dagen je uit het beste uit jezelf te halen in een professionele
leeromgeving waar iedereen zich veilig, prettig en gewaardeerd voelt.
18
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vwo: gymnasium
Kleinschalig op hoog niveau
Het Gymnasium Camphusianum biedt de hoogste vorm van onderwijs
in de regio en levert zo een bijdrage aan de toekomstige voorhoede
van Nederland. In onze samenleving worden hoge eisen gesteld
aan kennis en inzicht, maar ook aan sociale vaardigheden. Op het
Camphusianum dagen wij je uit om het beste uit jezelf te halen.
Meer dan een dode taal
Op het Camphusianum krijgt de klassieke oudheid uiteraard een
centrale rol. Hierbij zoeken we steeds verbinding met de moderne
wereld en met name de moderne wetenschap.
Speciale vakken
Voor het Camphusianum gelden vier belangrijke kenmerken: Taal,
Cultuur, Wetenschap en Maatschappij. Er zijn speciale vakken als
grammatica (klas 1), drama (klas 1 en 2), technisch ontwerpen (klas
3) en wiskunde D en filosofie als (extra) examenvakken. Ook kunnen
leerlingen certificaten halen voor Delf Frans, Goethe Duits, Cambridge
Engels en Dele Spaans.
Daarnaast is er een breed aanbod aan buitenschoolse activiteiten,
zoals toneel, uitwisselingen met scholen in het buitenland en
debatteren.
Bèta
Ligt je talent bij de bètawetenschappen, dan kun je science
programma’s volgen op school of op de Universiteit van Utrecht.
Begaafdheidsprofielschool (BPS)
Als lid van het landelijk netwerk begaafdheidsprofielscholen biedt
het Camphusianum al vele jaren extra mogelijkheden voor (hoog)
begaafde leerlingen. Hierbij kun je denken aan een alternatieve
invulling van de lessen, individuele profielen, versnellen, verbreden
en verdiepen. Natuurlijk word je hierbij begeleid. In de bovenbouw
werken we samen met diverse universiteiten.
Op het Camphusianum is er ruimte en aandacht voor jouw
persoonlijke talent. Bij ons op school kun je zijn wie je bent. Het motto
van het Gymnasium Camphusianum luidt daarom ook: 'αυτοι εσμεν'
oftewel: ‘wij zijn onszelf’!
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Onderwijskundige visie van OVO
Voor leerlingen
Zijn wij
•
Een inspirerende omgeving waarin openbare kernwaarden en
normen gelden als uitgangspunt van gedrag en handelen;
•
Een kwalitatief hoogwaardige leeromgeving die motiveert,
stimuleert en veilig is met een goede aansluiting op een
vervolgopleiding;
•
Een instelling die verschillen tussen leerlingen ziet als kansen en
deze waardeert;
•
Algemeen toegankelijk zonder onderscheid van godsdienst of
levensbeschouwing.
Hebben wij
•
Goede leerkrachten en docenten;
•
Een leerzaam onderwijsprogramma;
•
Een zorgzaam ondersteuningsbeleid;
•
Aandacht voor alle godsdiensten en levensbeschouwingen;
•
Samenwerking met externe partijen;
•
Een ondernemende instelling gericht op samenwerken en een
leven lang leren.
Beschikken wij over
•
Eigentijdse en duurzame scholen en leermiddelen;
•
Actieve leerlingenraden.
Voor ouders/verzorgers
Zijn wij
•
Een toegankelijke en transparante onderwijsinstelling;
•
De aanbieder van openbaar en passend onderwijs in de regio;
•
Een instelling die op transparante wijze verantwoording aflegt over
haar prestaties.
Bieden wij
•
Laagdrempelig contact en duidelijke communicatie;
•
De mogelijkheid tot ouderparticipatie.
Beschikken wij over
•
Een breed palet aan informatiebronnen;
•
Medezeggenschaps- en ouderraden.
22

Contact

P R A K T I J K S C H O O L

Praktijkonderwijs
www.merewade.nl
infopro@merewade.nl Merwedekanaal 8
0183 626460
4206 BC Gorinchem

Vmbo - gl, tl, kb, bb, lwoo
www.omniacollege.nl
info@omniacollege.nl W. de Vries Robbéweg 27
0183 622728
4206 AK Gorinchem
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Technasium, atheneum, havo, mavo
www.forteslyceum.nl
info@merewade.nl
Wijdschildlaan 4
0183 656868
4207 EA Gorinchem

Gymnasium
www.camphusianum.nl
info@camphusianum.nl
0183 622388

Vroedschapstraat 11
4204 AJ Gorinchem
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Bestuursbureau Stichting OVO
www.stichtingovo.nl
info@stichtingovo.nl
Merwe Donk 10
0183 650440
4207 XB Gorinchem
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OVO basisscholen
Gorinchem

basisschool

de Tweemaster

Hardinxveld-Giessendam
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www.stichtingovo.nl

