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Succes met Snappet 

Vanaf september 2016 werken de leerlingen van 

beide scholen in Hardinxveld vanaf groep 4 op 

tablets met het programma 'Snappet'. Het 

programma, met opdrachten die zijn aangepast 

aan het individu, moet zorgen dat kinderen niet 

worden over- en onderschat. De makers van 

Snappet garanderen de school per leerling een 

gemiddelde groei van 20 tot 40 procent. En wat 

blijkt ………. 90% van de kinderen behaalt deze 

doelstelling en de overige kinderen komen dicht 

in de buurt.  
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OVO voor Pink Ribbon 

Op 11 juni vond de elfde editie plaats van de 

ladiesrun Rotterdam. Eerder liepen er al dames 

van onze scholen mee, maar dit jaar bundelden 

zij hun krachten om donaties te verzamelen voor 

Pink Ribbon. Maar liefst €2.779 haalden de 

meiden van OVO op.  En dan liepen ze op die 

hete zondag ook nog de 5 of de 10 kilometer in 

Rotterdam.   

Wij zijn trots op onze meiden!  

Fortes Festival - een festival voor hele gezinnen 

Wat een feest! 5000 bezoekers op het festivalterrein en iedereen was even enthousiast. 250 
mensen op of om het podium hebben dit samen gecreëerd, ons Fortes Festival dat, zoals het AD 
schrijft, ‘een festival voor hele gezinnen is’ : http://www.ad.nl/rivierenland/tweede-editiefortes-
festival-in-gorinchem-druk-bezocht~a903db03/. 
 
Fortes ziet het festival als haar hoofdpodium voor jong talent: presenteren, organiseren, 
samenwerken, ondernemen… belangrijke vaardigheden die we leerlingen graag zien ontwikkelen. 
Groot applaus voor eenieder die zich heeft laten zien! 

Beste ouder/verzorger, 

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. De vakantie staat voor 
de deur en volgens mij zijn we daar ook aan toe. Dit jaar is er weer enorm 
hard gewerkt, niet alleen aan de uitvoering van uitstekend en talentvol 
onderwijs, maar ook aan het verbeteren ervan. Ik heb OVO leren kennen als 
een innoverende organisatie, die steeds blijft zoeken naar kansen om dingen 
beter te doen. Daarom vind ik het zo fijn om hier te mogen werken. En dat 
geldt voor meer collega’s kan ik u verzekeren. Ik hoop ook dat ouders en 
leerlingen dit herkennen. Het is een heel mooie reden om voor onze scholen 
te kiezen. 

Deze keer houd ik het kort en wens u alvast een heerlijk en ontspannende 
zomerperiode toe. Tevens kondig ik een nieuwe rubriek in de nieuwsbrief 
aan. Ik noem het maar ‘Van de bestuurder’. Hier doe ik verslag van een 
aantal zaken waarmee we ons hebben beziggehouden de afgelopen periode. 

Ik wens u veel leesplezier toe in dit nieuwe nummer van onze nieuwsbrief en 
hoop u na de zomer weer in alle gezondheid te mogen tegenkomen. 

Bert-Jan Kollmer 

Ian van der Loo wint 

Ondernemersprijs voor 

Scholieren 

Ian van der Loo, leerling van Fortes Lyceum, is 

de winnaar van de eerste Gorcumse 

Ondernemersprijs voor Scholieren. Tijdens de 

techniekmanifestatie Game-On kreeg de leerling 

van het Fortes Lyceum de prijs uitgereikt uit 

handen van wethouder Onderwijs Marcel 

Doodkorte.  

Lees meer bij De Stad Gorinchem. 

Hardinxveldse 
onderwijsman met 
pensioen 

Ton van Deutekom, directeur van obs de 

Merwedeschool en obs de Driemaster, gaat met 

pensioen. 

Ruim drieënveertig jaar in het onderwijs zitten er 

bijna op. Donderdag 15 juni werd Van Deutekom 

(65) de hele dag in het zonnetje gezet. Overdag 

nam hij afscheid op de scholen (Driemaster 

Westwijk, Driemaster Wielwijk en 

Merwedeschool). “Het lastige is dat je de regie 

moet loslaten, dat is iets wat ik normaal niet 

doe." 

Feest op De Merwedonk 

Wilde dieren op het schoolplein, kamp in Baarn 

en Greased lightning, het is een vrolijke boel op 

De Merwedonk! 

De Lingewijk loopt 

De Lingewijk in Gorinchem heeft dit jaar de handen 
in één geslagen voor de Avond4daagse. 

De JP Waaleschool, Speeltuinvereniging Lingewijk 

en Wijkbelang Lingwijk zijn met elkaar aan de slag 

gegaan om als wijk de vijf en tien kilometer te lopen. 

Dit heeft geresulteerd in een groep van totaal bijna 

honderd Lingewijkers.  

Lees meer bij De Stad Gorinchem. 

IKC Kleurrijk in Boven 
Hardinxveld 

De partners van IKC Kleurrijk (obs Merwedeschool, 

psz De Ukkepuk, bso Merwedeplein, kdv De Kleine 

Wei en tso Kidsmixz) gaan na de zomervakantie 

2017 opvang bieden aan kinderen van 0-12 jaar van 

7.00 uur tot 18.30 uur, met mogelijkheid tot 

verlengde opvang tot 19.00 uur. 

Alle medewerkers van IKC Kleurrijk hebben 

hetzelfde doel: het bieden van optimale 

ontwikkelkansen, opvoeding en ontwikkeling tot 

actieve, ondernemende en betrokken burgers aan 

kinderen van 0-12 jaar.  

Het IKC team gaat werken vanuit één gezamenlijke 

missie “Talenten kleuren kinderen”. 

Van de bestuurder 

In deze nieuwe rubriek deel ik een aantal lopende projecten met u om een beter beeld te geven 
van onze bezigheden. Het past ook in de nieuwe traditie van governance, dat wil zeggen de wijze 
waarop een organisatie verantwoording voor zijn daden aflegt bij zijn omgeving. U, ouders en 
medewerkers, vormt de kern van de omgeving van een onderwijsorganisatie. 

IKC ontwikkeling 
Het afgelopen schooljaar is zowel in Gorinchem als in Hardinxveld-Giessendam hard gewerkt aan 
de vorming van integrale kindcentra, IKC’s. Bij een IKC kunnen ouders hun kind al vroeg op de 
dag brengen en na het werken op het einde van de dag weer ophalen. Het IKC, waarin 
verschillende partners samenwerken, biedt een geïntegreerd en afgestemd aanbod van 
onderwijs, opvang en complementaire activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van sport of cultuur. 
In Gorinchem werken we op de locatie Merweplein samen met SKG. In Hardinxveld-Giessendam 
op de locatie Merwedeschool met onze eigen stichting Peuterspeelzalen Hardinxveld-
Giessendam. Op beide locaties starten we direct na de zomer met het IKC. Hiermee is OVO 
voorloper in de regio.  

Onderwijs aan nieuwkomers in Gorinchem 
Sinds het besluit van de gemeenteraad in oktober 2015 om een Noodopvang te openen, heeft 
OVO als penvoerder het voortouw genomen voor het onderwijs aan deze groep basisschool– en 
middelbare schoolleerlingen. Nu heeft zojuist het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 
besloten om de Noodopvang te sluiten met ingang van kalenderjaar 2018. Dat betekent dat het 
onderwijs aan echte nieuwkomers zal ophouden, maar dat we in Gorinchem met de ISK en 
Taalklassen doorgaan. We zijn in de regio een nieuwe onderwijsvoorziening rijker en OVO is er 
trots op hierbij een voortrekkende rol te hebben mogen vervullen. 

OVO Talentontwikkeling 
Twee jaar geleden, in het schooljaar 2015/2016, zijn de scholen van OVO begonnen met onze 
invulling van een doorlopende leerlijn basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. In het onderwijs 
praten we hier al jaren over. De stap van basis- naar middelbaar onderwijs is groot en vergt veel 
van leerlingen. De verschillen tussen basis- en middelbaar onderwijs maken de overstap voor 
leerlingen vaak moeilijk. Bij OVO zijn we twee jaar geleden begonnen met OVO 
Talentontwikkeling om deze stap te verkleinen. We begonnen met vier elementen: Engels vanaf 
groep 1, begaafdenbeleid, begeleidingslijn en overstap. Inmiddels hebben we hier drie elementen 
aan toegevoegd: we zijn gestart met muzieklessen op elke basisschool, de vakken taal en 
rekenen worden afgestemd op de vakken Nederlands en wiskunde op de middelbare school en er 
zijn schakelprogramma’s ontwikkeld om leerlingen in groep 7 en 8 vast te laten wennen aan de 
middelbare school.  
U leest meer over dit programma in onze brochure (klik hier). 

Transitieatlassen PO en VO 
In het kader van leerlingenkrimp hebben de schoolbesturen in de AV-regio de handen 
ineengeslagen. Krimp maakt het schoolbesturen lastig om scholen en afdelingen overeind te 
houden. Zo hier en daar zijn in de regio al basisscholen gesloten. Dat leidt in alle gevallen tot 
ontevreden reacties van ouders en andere omstanders. Daarom is het mooi dat de 
schoolbesturen hebben afgesproken er samen aan te werken om het diverse aanbod van 
openbaar en bijzonder onderwijs in de regio te bewaren. In het basisonderwijs zijn daartoe al 
concrete stappen gezet. In het middelbaar onderwijs zijn we onderweg. 

Tweedeling en Gelijke Kansen 
De onderwijsinspectie waarschuwde een jaar geleden voor een dreigende tweedeling in het 
onderwijs. Kinderen met lager opgeleide ouders krijgen minder kansen in het onderwijssysteem 
dan kinderen van hoger opgeleide ouders. Het kan toch niet zo zijn dat de kans dat het talent van 
een kind wordt aangesproken afhangt van iets anders dan alleen de potentie van het kind zelf? 
OVO heeft dit signaal opgepakt en is met de collega’s een indringend gesprek hierover gestart.  

Dat gesprek heeft al geleid tot enkele beleidsaanpassingen. Ook heeft OVO – zich realiserende 
dat het om alle kinderen in onze regio gaat - met succes andere schoolbesturen uitgedaagd dit tot 
een prioriteit voor de toekomst te maken. Zowel de collega’s van het basisonderwijs als die van 
het voortgezet onderwijs hebben de handschoen opgepakt en het onderwerp op de agenda gezet. 
OVO is blij dat we hiermee een volgend onderwerp hebben – en een belangrijk onderwerp – waar 
de besturen in de regio de handen mee ineen slaan. Iets wat in het verleden misschien niet 
vanzelfsprekend was. 

Nieuwbouw en renovatie 
Zowel in Gorinchem als in Hardinxveld-Giessendam heeft OVO samen met andere 
schoolbesturen en de gemeente hard gewerkt aan plannen om de huisvesting van onze scholen 
ook in de toekomst te kunnen garanderen. 

In Gorinchem is de afgelopen twee jaar gewerkt aan een plan dat onlangs tot instemming van de 
gemeenteraad heeft geleid. In de enige groeiwijk van Gorinchem, Hoog Dalem, mag OVO een 
nieuwe school gaan bouwen voor, naar verwachting, 200 leerlingen. De nieuwe school zal er in 
2010 staan. 
In Hardinxveld-Giessendam zijn we bijna zover. Daar heeft het college inmiddels ingestemd met 
het plan om de Merwedeschool te renoveren en voor de Driemaster een vervangende school te 
bouwen. De gemeenteraad moet zich er nog over buigen. 

IKC Merweplein in 
Gorinchem 

Met ingang van het nieuwe schooljaar vormen 

openbare basisschool De Merwedonk en Stichting 

Kinderopvang Gorinchem samen het Integraal 

Kindcentrum (IKC) ‘Merweplein’. Het IKC wordt een 

bruisende voorziening waar onderwijs en 

kinderopvang nog intenser samenwerken en vanuit 

één gezamenlijke visie en één doorgaande lijn, 

samen met ouders, werken aan de brede 

ontwikkeling van kinderen. 

“Ons IKC is voor álle kinderen dé plek om op te 

groeien: om te leren en te ontwikkelen” 
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