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J.P. Waale wandelt voor water 

De leerlingen van obs J.P. Waale wandelden 6 kilometer met ieder het gewicht van 6 liter water op 

hun rug. Een prachtig gezicht al die blauwe rugzakjes, maar het was best zwaar. De leerlingen konden 

op deze manier ervaren wat leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden moeten doen om hun dorst te 

lessen. Dat is wel even wat anders dan de kraan open draaien! 

Met deze actie haalden de kinderen bijna 400 euro op voor een schoon drinkwaterproject in Bamenda 

Kameroen. U leest meer over dit project bij De Stad Gorinchem (klik hier). 

De toekomst van 

Gorinchem  

 In het kader van de jeugd heeft de toekomst, 

heeft groep 7/8 van de Anne Frankschool 

meegedaan aan het vormen van hun visie over 

de toekomst van Gorinchem 2032. 

Aan de hand van zes verschillende dilemma's 

hebben de leerlingen hun mening gegeven over 

hoe zij Gorinchem zien in 2032. 

Fortes Technasium 

presenteert Meesterproef 

‘Ozon in aquaria’, ‘Elektrische begeleiding bij 

revalidatie’, ‘Hoortoestellen’ en ‘Plantengroei 

op Mars met behulp van ledverlichting’. Dat 

zijn de onderwerpen van de Fortes havo/

atheneum examenkandidaten Onderzoek & 

Ontwerpen (O&O) voor hun Meesterproef. Als 

afsluiting van hun examenproject 

presenteerden zij hun onderzoek aan 

opdrachtgevers, ouders, docenten, 

medeleerlingen en andere belangstellenden.  
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OVO voor Pink Ribbon 

Dertig meiden uit het openbaar onderwijs in 

Gorinchem, die normaal gesproken voor de klas 

staan, lopen nu voor Pink Ribbon. Samen 

werken aan talent, maar ook samen in actie voor 

het goede doel. Zet 'm op meiden! 

Hier vindt u onze actie pagina om onderzoek 

naar borstkanker te steunen. 

Internationaal 

Camphusianum 

Ruim 170 vierdeklassers zijn betrokken bij de 

uitwisseling tussen het Gymnasium 

Camphusianum en leerlingen uit Deerfield 

(VS), Moskou (Rusland), Terrassa (Spanje), 

Verona (Italië), Landsberg (Duitsland) en 

Orebrö (Zweden). 

Lees meer bij De Stad Gorinchem... 

Beste ouder/verzorger, 

Met trots breng ik u enkele mooie berichten over OVO en haar scholen. 

Om te beginnen heeft de onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan vier 

basisscholen van OVO, te weten de Anne Frank en de Poorter in Gorinchem en de 

Driemaster en de Merwedeschool in Hardinxveld-Giessendam. Alle vier zijn 

beoordeeld als meer dan voldoende, daar mogen de teams erg tevreden mee zijn. 

Bij de Merwedeschool vroeg de inspecteur zich zelfs af waarom de school niet 

opging voor het predicaat ‘excellente school’.  

De scholen van OVO doen het qua belangstelling en inschrijvingen ook erg goed. 

In een nog steeds krimpende omgeving van basisschoolleerlingen zijn de 

basisscholen van OVO zich goed aan het herstellen. We schrijven 

verhoudingsgewijs meer leerlingen in op de basisscholen dan collega scholen en 

we verwachten in oktober een absolute groei van het aantal leerlingen mee te 

maken. Een ontwikkeling waar we erg hard voor hebben gewerkt en zeer trots op 

mogen zijn. Met de krimp in het basisonderwijs neemt ook het aantal leerlingen in 

groep 8 af. Toch weten de middelbare scholen van OVO de inschrijvingen voor het 

derde jaar op hetzelfde niveau vast te houden. Ook dit zegt iets over de 

waardering die ouders en leerlingen voor ons hebben. 

De krimp in het basisonderwijs heeft geleid tot samenwerking tussen de 

verschillende schoolbesturen. Zowel openbare als christelijke besturen realiseren 

zich dat we elkaar nodig hebben om onze identiteit te bewaren. En dat mag toch 

wel bijzonder genoemd worden in deze regio waarin denominatie nog een 

belangrijke rol speelt. Hieronder leest u meer over de overeenkomst. 

Op 6 maart heeft OVO voor de tweede keer een personeelsdag gevierd met haar 

voltallige personeel. Leerkrachten en docenten ontmoetten elkaar in workshops 

gegeven door eigen collega’s. Het thema van de workshops betrof 21th century 

skills en gepersonaliseerd leren. De dag werd afgetrapt door de van tv bekende 

ontwikkelingspsycholoog en gezinstherapeut Steven Pont, die voor een krachtig 

start van de dag zorgde. Al met al een zeer geslaagd evenement, dat bij veel 

collega’s voor inspiratie zorgde. 

Tot slot breng ik u graag op de hoogte van ontwikkelingen op de Merwedonk en de 

Merwedeschool. De afgelopen tijd is op beide scholen hard aan de ontwikkeling van 

integrale kind centra (IKC). In een IKC werken onderwijs en opvang met elkaar 

samen. Bij OVO willen we nog een stap verder gaan en ook de jeugdzorg erbij 

betrekken. Het is waardevol om mogelijke vragen en problemen die gepaard gaan 

met het opgroeien en zich ontwikkelen van kinderen zo snel mogelijk te signaleren. 

Of het nu om een taalachterstand gaat, een motorisch probleem, of iets anders, 

zou het niet goed zijn als we samen met ouders direct kunnen signaleren en in 

actie kunnen komen waar nodig. Al met al gaat het erom de optimale omgeving te 

creëren waarbinnen kinderen kunnen leren en zichzelf ontwikkelen. Waarbinnen ze 

hun eigen talent leren ontdekken en ontwikkelen. Dat bindt ons bij OVO en daarom 

zijn we ook met OVO Talentontwikkeling begonnen.  

Ik wens u veel leesplezier toe in dit nieuwe nummer van onze nieuwsbrief.  

Bert-Jan Kollmer 

bestuurder 

Samenwerkingsovereenkomst schoolbesturen 

Op 28 maart tekenden drie schoolbesturen een samenwerkingsovereenkomst waarmee zij kleine 

scholen langer open kunnen houden. Het gaat om openbare schoolbesturen O2A5 en OVO en 

Protestants Christelijk schoolbestuur LOGOS. Een bijzondere samenwerking tussen verschillende 

denominaties om de keuzevrijheid voor ouders overal in de regio te behouden.  

Democratie op De Poorter 

Sinds vorig schooljaar staat democratie hoog op 

de agenda bij daltonschool de Poorter. Inhoud 

geven aan het begrip democratie en kinderen 

leren wat democratie betekent vindt de school 

belangrijk.  

Dit schooljaar is De Poorter gestart met 

mediatoren, leerlingen die hun klasgenoten 

helpen om conflicten onderling op te lossen. 

Terugblik op een leuke 

School!week 

De week van het openbaar onderwijs, de  

School!week, was dit jaar bijzonder creatief. Op 

de openbare basisscholen in Gorinchem en 

Hardinxveld-Giessendam werden allerlei 

activiteiten georganiseerd voor leerlingen, 

familieleden en de buurtbewoners.  

Pro/vmbo-brugklas kijkt 

terug op succesvolle start 

Voor leerlingen die in aanmerking lijken te 

komen voor het praktijkonderwijs, maar van wie 

de basisschool of de ouders zich afvragen of het 

vmbo toch haalbaar is, heeft Merewade College 

sinds 2016 de Pro/vmbo-brugklas. Mentor 

Femke Poppelaars geeft toelichting. 

Camphusiaan wint 

Gorcumse literatuurprijs 

De winnaars van de 23ste editie van de 

Gorcumse literatuurprijs zijn Annette Akkerman 

(uit Maarssen) met haar verhaal Wilskracht bij 

de volwassenen en Christhe Vreugdenhil 

(leerlinge van het Gymnasium Camphusianum, 

uit Gorinchem) met haar verhaal Het Concert bij 

de jongeren. U leest meer in het artikel van De 

Stad Gorinchem. 

Blije winnaars iPad actie 

Het was wel wat onwennig om als achtste groeper de middelbare school in te lopen waar je volgend 

jaar naartoe zal gaan en uitbundig begroet te worden door de directeur én de bestuurder van 

Stichting OVO. Gelukkig waren de ouders van de winnaars mee om kennis te maken en natuurlijk 

om foto’s te maken. De winnaars van de OVO iPad actie rondom de open dagen van het voortgezet 

onderwijs mochten namelijk afgelopen week hun iPad in ontvangst nemen.  

OVO basisschoolleerlingen in het theater 

Zo'n tweehonderd leerlingen van vier OVO basisscholen kwamen aan bij de Nieuwe Doelen in bussen, 

met de auto of lopend. Spannend natuurlijk met de klas naar het theater! Op twee scholen hebben de 

kinderen voorafgaand aan het theaterbezoek een workshop gevolgd over pesten. De voorstelling sloot 

hierbij aan.  
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