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Stichting OVO is in beweging en neemt verantwoordelijkheid in haar
omgeving. Elke dag zijn de medewerkers van OVO, op onze basisscholen
en scholen voor voortgezet onderwijs, bezig om goed onderwijs te
verzorgen. Onderwijs dat erop gericht is het beste in de ons toevertrouwde
kinderen naar boven te halen. Het afgelopen schooljaar zijn de scholen
van OVO gestart met een doorlopende leerlijn po-vo. We noemen
het OVO Talentontwikkeling. Zo is er bijvoorbeeld begonnen aan een
doorlopend programma Engels van groep 1 van de basisschool tot aan het
eindexamenjaar middelbaar onderwijs.
Ook op schoolniveau gebeuren er mooie dingen. Om enkele zaken te
noemen: De Tweemaster specialiseert zich met een aanbod voor meeren hoogbegaafde leerlingen. Omnia College is de nieuwe naam voor de
samenwerking van het vmbo van OVO met het vmbo van Wellantcollege.
Zodoende ontstaat een uniek en compleet aanbod van vmbo opleidingen
op één locatie, waar elk talent zijn weg kan vinden. Fortes Lyceum biedt
leerlingen, onder zijn nieuwe naam, technasium, atheneum, havo en
vwo aangevuld met een prachtig palet aan talentenstromen. En de Anne
Frankschool is bezig de sportieve school van Gorinchem te worden.

V o o r w o o r d

Geachte lezer,

Volledige verantwoordelijkheid neemt OVO ook op het gebied van
onderwijs aan nieuwkomers. Elk kind in Nederland heeft recht op onderwijs,
hoe kort je hier nog maar bent, of met welke vooruitzichten je ook verder
moet. Vanaf schooljaar 2015/2016 wordt hier concreet invulling aan gegeven.
Dit is nog maar een bloemlezing van alle zaken die speelden het afgelopen
jaar bij OVO. Ik wens u veel leesplezier toe bij het openen van ons
jaarverslag. Als u nog vragen of suggesties heeft, dan kunt u ons bereiken via
info@stichtingovo.nl. Wij stellen uw reactie erg op prijs.
Bert-Jan Kollmer,
bestuurder
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1 .
1.1 Historie

S t i c h t i n g

Stichting OVO ontstond in 2003 door een bestuurlijke fusie tussen
Gymnasium Camphusianum en Merewade College. De naam OVO stond
toen nog voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. In 2007 traden acht openbare
basisscholen uit Gorinchem toe tot de stichting. Sindsdien staat OVO voor
Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio.
Vanaf 2010 horen ook de openbare basisscholen in gemeente HardinxveldGiessendam bij de stichting. In 2011 heeft Stichting OVO De Rotonde, een
school voor speciaal basisonderwijs, overgedragen aan het bestuur van ons
federatieve samenwerkingsverband 41-07. Datzelfde jaar fuseerde basisschool
De Baanbreker met onze Meander Scholengemeenschap (bestaande uit De
Poorter, Anne Frank en J.P. Waale) en werd gelijktijdig opgeheven. Zo vallen
er nu acht basisscholen in Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam onder ons
bestuur.

1.2 Identiteit

Stichting OVO biedt onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is. Als aanbieder
van openbaar onderwijs vinden wij het belangrijk leerlingen respect bij te
brengen voor anderen en voor de normen en waarden van de samenleving.

O V O

Bij OVO staan de individuele talenten van leerlingen centraal en krijgen
kinderen de kans om hun eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen.
We bundelen de krachten van het primair en voortgezet onderwijs om een
doorlopende leerlijn te realiseren van groep 1 tot aan het eindexamen.
We werken vanuit de kernwaarden Openheid, Verbinding en Ontplooiing.
Met regelmaat zoeken we samenwerkingen op met partners in de regio, maar
ook landelijk. Alleen in samenwerking kunnen wij onze ambities realiseren.

1.3 Missie

Stichting OVO is een integrale aanbieder van openbaar primair en voortgezet
onderwijs in Gorinchem en de regio. Wij streven naar een optimaal
leerklimaat voor onze leerlingen, waarbij individuele aandacht erg belangrijk
is. Dat betekent ook dat leerlingen, waar mogelijk, het voordeel van de twijfel
krijgen om ze aan te moedigen. Dit staat soms op gespannen voet met het
behalen van optimale opbrengsten van de scholen, maar de winst voor de
leerling staat voorop.
De doorlopende leerlijn van groep 1 tot het eindexamen komt tot uiting in
OVO Talentontwikkeling, speerpunten voor onderwijs dat de talenten van
leerlingen en leerkrachten optimaal ondersteunt. Dit programma wordt actief
uitgebreid en versterkt.
Goed personeel is van kapitaal belang. Het aannemen, behouden en scholen
van goed personeel heeft dan ook zeer hoge prioriteit.
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Onze scholen zijn uiteraard herkenbaar aan en aanspreekbaar op hun
werkwijze.

1.4 Ambitie

In 2015 bracht OVO een focus aan voor de scholen. Dit laat onverlet dat de
scholen hun eigen doelen en activiteiten hebben. In de schoolplannen van
het primair onderwijs, Gymnasium Camphusianum, en de drie locaties van
het Merewade College komen in ieder geval drie focuspunten terug:
A.
Kwaliteit van het onderwijs en personeel
We streven naar onderwijs waarin basisarrangementen en een doorlopende
leerlijn aan de hand van OVO Talentontwikkeling een belangrijke rol
spelen. We hechten belang aan docenten die kunnen inspelen op
verschillen in de klas en een HRM-beleid op de scholen dat de focus legt
op competentieontwikkeling en gebruik maakt van een stichtingbreed
observatie-instrument. Daarnaast zijn kwaliteitsbeleid en een gezond
financieel plaatje belangrijk.
B.
Positionering van de scholen
Het marketing- en communicatiebeleid van de scholen zal een herkenbaar
en onderscheidend profiel moeten schetsen voor elke school.
C.
Effectieve cultuur en implementatiekracht
OVO werkt aan een herkenbare cultuur, gebaseerd op Openheid,
Verbinding en Ontplooiing. Daarin willen we meer samenwerken om met
en van elkaar te leren. Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in
de organisatie belegd. Daarnaast zoekt OVO meer samenwerkingen op
met bijvoorbeeld kinderopvang, peuterspeelzalen, groen vmbo, mbo en
anderen.

OVO
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2.1 Organogram
Raad van Toezicht

O r g a n i s a t i e

Gemeenschappelijk
orgaan

Bestuurder

Managementoverleg

Bestuursbureau

Algemeen directeur
primair onderwijs

Rector
Gymnasium Camphusianum

De
Tweemaster

Graaf Reinald

Merwedonk

J.P. Waale

De
Merwedeschool

Anne Frank

De Driemaster

Locatie
Tonneband

(faseonderwijs)

Gymnasium
Camphusianum

Centrale Directie
Merewade College

Fortes Lyceum
(mavo, havo, vwo)

Omnia College
(vmbo)

Merewade
Praktijkschool

(praktijkonderwijs)

De Poorter

(Daltononderwijs)

Locatie
Pietersweer

Wijzigingen in de organisatie
Merewade College
In dit overzicht kunt u zien dat de drie locaties van het Merewade College
(MWC) in 2015 onder een andere naam zijn gaan werken. De afdeling voor
mavo, havo en vwo heet Fortes Lyceum. De locatie voor het vmbo is een
samenwerking aangegaan met Wellantcollege en gaat verder als Omnia
College met alle richtingen van het vmbo (dus ook groenklassen). De locatie
voor Praktijkonderwijs houdt dezelfde naam.
Bovenschools directeur OVO-po
Per 1 juli 2015 is de heer A. Goedegebuur met pensioen gegaan en heeft de
heer J. van Veen hem opgevolgd als algemeen directeur OVO-po. Dhr. Van
Veen was tot en met 30 juni 2015 voorzitter van de centrale directie van het
Merewade College.
De functie van voorzitter centrale directie MWC is hiermee komen te vervallen
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2.2 Bestuur en toezicht

Sinds 2013 werkt het bestuur van Stichting OVO volgens een Raad van
Toezichtmodel. De verdeling van bevoegdheden staat beschreven in de
statuten van Stichting OVO. Bevoegdheden die het College van Bestuur
heeft toegekend aan de rector van het Gymnasium, de centrale directie van
het Merewade College en de algemeen directeur primair onderwijs, staan
beschreven in het managementstatuut.
College van Bestuur
In 2015 bestond het College van Bestuur uit één bestuurder, de heer drs.
B.J.J. Kollmer.
Het College van Bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht en
vormt het bevoegd gezag van alle onder de stichting vallende scholen.
R a a d va n To ez i c h t
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit leden die worden benoemd door
de gemeenteraden van Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam. Die leden
houden binnen de RvT, 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 RvT is onafhankelijk en legt aan relevante belanghebbenden
verantwoording af over haar werkzaamheden.
De Raad van Toezicht bestond in 2015 uit de volgende personen:
Functie

Naam

Voorzitter

dhr. mr. R.G. Degenaar

Lid

dhr. A. Struijs (tot 1 januari 2015)

Penningmeester

mw. drs. H.F. Kraaijeveld-Tromp

Lid

mw. drs. C.M. Barger-Venema

Lid

dhr. P.J.J.M. van den Bosch

Secretaris

mw. P. Brik-Wolfs (vanaf 1 januari 2015)

Lid

dhr. R.L.J. de Jong (vanaf 1 januari 2015)

Lid

mw. M. van der Lans (vanaf 1 september 2015)

Per 1 januari 2015 is de heer A. Struijs teruggetreden als lid van de Raad van
Toezicht. Hiermee kwam een einde aan een acht jaar lange periode van
betrokkenheid en deskundige bijdrage aan de governance van Stichting
OVO. Als adjunct-directeur van de Gemeente Giessenlanden bracht
de heer Struijs veel kennis en grote verbondenheid met een belangrijk
voedingsgebied van de scholen van OVO mee.
Overleg van de Raad van Toezicht met de bestuurder
De Raad van Toezicht voert structureel overleg met het de bestuurder.
Periodiek terugkerende onderwerpen zijn hierbij de inspectierapporten,
het bestuursformatieplan, de strategische beleids- en jaarplannen,
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onderwerpen rond ziekteverzuim en het rapport van de Arbodienst,
leerlingenrapportages, P&C-cyclus, financiële rapportages en klachten en
bezwaarschriften.
Nadere informatie krijgt de Raad van Toezicht door contacten met de
controller, het managementteam van OVO, en afgevaardigden van de
GMR’en. Daarnaast kan de Raad informeren bij belanghebbenden in en
buiten de stichting en voert hij jaarlijks overleg met de accountant.
Onderwerpen van de Raad van Toezicht in 2015
De Raad van Toezicht is in 2015 zes keer in vergadering bijeen
geweest. In deze vergaderingen is onder andere gesproken over het
marketingcommunicatieplan, de samenhang van het managementstatuut,
de statuten en het Reglement Bestuur en Toezicht, inspectierapporten,
ziekteverzuimcijfers en -beleid, examenresultaten en leerlingenrapportages,
het strategisch plan 2015-2019: Focus, jaarverslag 2014 met
accountantsverklaring, begrotingsrapportages, selectie nieuwe accountant en
de samenwerkingsovereenkomst van OVO met Wellantcollege betreffende de
locatie Vries Robbéweg, het huidige Omnia College.
R a a d va n To ez i c h t e n M e d eze g g e n s c h a p
Op 3 november 2015 was de jaarlijkse vergadering van de Raad van Toezicht
met een afvaardiging van beide GMR’en. De belangrijkste gesprekspunten
waren de rol van de RvT en de bestuurder, de risico’s voor de stichting, de
visie van de RvT op HRM en Integraal Personeelsbeleid, de opvolging van de
bovenschools directeur po en de speerpunten voor 2016 voor de GMR po, de
GMR vo en de Raad van Toezicht.
Managementoverleg (MTO)
In het managementoverleg Stichting OVO wordt onder voorzitterschap van de
bestuurder overleg gevoerd met de rector van Gymnasium Camphusianum,
de centrale directie van het Merewade College en de algemeen directeur
primair onderwijs. Hier worden alle zaken besproken die voor meer dan één
school van belang zijn, dan wel van belang voor de stichting als geheel. De
controller van Stichting OVO nam als adviserend lid deel aan dit overleg.
In 2015 werden deze bijeenkomsten gemiddeld eens in de twee weken
geagendeerd.
Extern toezicht
De gemeenteraden van Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam houden
extern toezicht op Stichting OVO. Deels ter vervulling van deze taak hebben
de beide gemeenteraden een Gemeenschappelijk Orgaan (GO) ingericht. Het
GO bestaat uit de portefeuillehouders onderwijs van de beide gemeenten
en de bestuurder van Stichting OVO. Het orgaan coördineert en adviseert de
gemeenteraden over het benoemen, schorsen en ontslaan van de 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 de begroting en de jaarrekening en ingrijpen in geval van ernstige
taakverwaarlozing door het College van Bestuur en/of de Raad van Toezicht.
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De relatie tussen het College van Bestuur van OVO en de gemeenteraden is
vastgelegd in een huishoudelijk reglement.
Het GO vergaderde twee keer in 2015. Besproken werden de
meerjarenbegroting 2015, het jaarverslag 2014, de zomernota 2014, de
kaderbrief 2016 en de meerjarenbegroting 2016.
Code Goed Onderwijsbestuur
Stichting OVO is aangesloten bij de sectororganisaties voor het voortgezet
onderwijs (de VO-Raad) en het primair onderwijs (de PO-Raad). Deze
organisaties ontwikkelden de ‘Code Goed Onderwijsbestuur’ met
afspraken over verantwoording, openheid over beleid, integriteit en
verantwoordelijkheden binnen de school. Het principe van de code is “pas
toe of leg uit”. Het bestuur van OVO heeft ervoor gekozen om de Code Goed
Onderwijsbestuur VO volledig toe te passen. De code vindt u op
www.stichtingovo.nl.
Bestuursbureau
Het bestuursbureau verleent, onder leiding van de bestuurder,
ondersteuning aan de scholen, aan de bestuurder en aan de Raad van
Toezicht.
Het bestuursbureau bestaat uit de afdelingen personeels- en
salarisadministratie, financiële administratie, facilitaire zaken, ict, marketing
en communicatie, kwaliteitszorg en managementondersteuning.

2.3
Samenwerking met externe
		 p a r t i j e n

De bestuurder en de Raad van Toezicht dragen zorg voor een beleid dat
voorziet in een dialoog met belanghebbenden op alle relevante niveaus van
de stichting. Elke OVO-po-directeur geeft invulling aan het streven van OVO
om wijkscholen te zijn. De bestuurder werkt samen met partijen als het
ministerie van OCW, de PO- en VO-Raad en B&W van de gemeenten in ons
werkgebied. Terugkoppeling aan externe partijen vindt plaats middels dit
jaarverslag, maar ook in schoolgidsen, nieuwsbrieven en tijdens overleggen
en andere ontmoetingen.
Een volgende stap die OVO wil maken is om op basis van een
stakeholdersanalyse goede keuzes te kunnen maken over hoe welke
partijen te betrekken in de beleidscyclus van de verschillende onderdelen
van de stichting.

Fortes Lyceum
Fortes
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3 .

O

O n s

nze scholen zijn grotendeels autonoom. Ze werken met onderscheidende
onderwijsconcepten en maken eigen keuzes in leerlingbegeleiding en
personeelszorg. De rector of directeur is verantwoordelijk voor de resultaten
van zijn of haar school. Over het gevoerde beleid en de resultaten wordt
verantwoording afgelegd aan de bestuurder.

3.1
		

Onderwijskundig beleid op
het primair onderwijs

Onze acht basisscholen bieden een breed en passend onderwijsaanbod, ieder
op zijn eigen manier.

O n d e r w i j s
10

Schoolleiding
Elke school heeft een eigen directeur. Onder leiding van de algemeen
directeur OVO-po, Jan van Veen, komen de po-directeuren elke drie weken bij
elkaar om actuele ontwikkelingen te bespreken en op elkaar af te stemmen
en om beleidsadviezen voor te bereiden.
Data-analyses
Het doel van het primair onderwijs van Stichting OVO is om kwalitatief goed
onderwijs te bieden waarbij systematisch en doelgericht wordt gewerkt aan
het maximaliseren van prestaties.
Aan dit doel wordt gewerkt door op basis van data-analyses, waar nodig
het onderwijs aan te passen. Het eigenaarschap en de reflectie van onze
leerkrachten is hierin essentieel. Zij krijgen door het werken met data meer
inzicht in het leerrendement bij alle leerlingen. Twee keer per jaar bespreekt
de algemeen directeur de uitkomsten van diepteanalyses met de directeuren
in ‘schoolvertelgesprekken’.
Eindtoets
De meeste OVO-scholen scoren boven het landelijk gemiddelde bij de
eindtoetsen. In 2015 liggen de eindopbrengsten van De Poorter en De
Merwedonk onder het landelijk gemiddelde. Beide scholen hebben naar
aanleiding hiervan intensief beleid opgezet, onder andere door gerichte
scholing van leerkrachten in taal- en rekenlessen.

Merwede- Drieschool
master

Tweemaster

Gr.
Reinald

J.P.
Waale

De
Poorter

Anne
Frank

Merwedonk

Drempel
onderz.

Drempel
onderz.

Cito

Drempel Drempel
onderz.
onderz.

Drempel Drempel
onderz.
onderz.

Cito

2015

537.0

535.5

533.7

536.4

537.5

529.8

533.8

534.6

2014

534.6

533.3

539.0

535.7

533.2

530.3

535.7

537.5

2013

529.7

533.8

540.1

536.7

526.4

529.9

531.5

536.0

3.2
Onderwijskundig beleid op
		 G y m n a s i u m C a m p h u s i a n u m
Gymnasium Camphusianum is een categorale school met een centrale
plaats voor de klassieke cultuur. Het Camphusianum brengt leerlingen de
kennis en vaardigheden bij die nodig zijn voor een geslaagde vervolgstudie
in het wetenschappelijk onderwijs.
Schoolleiding
De rector van Gymnasiun Camphusianum is de heer drs. J.C. Ruitenbeek.
Doelen en realisatie
Tegen de achtergrond van Focus 2015-2019 en werkend vanuit het
Schoolplan 2015-2018 en het rapport Visitatie BPS 2013 hebben we in 2015
diverse onderwijskundige doelen gerealiseerd.
>> Het Camphusianum stelt zich ten doel de lessentabel af te stemmen
op de wensen van leerlingen en het hoger onderwijs. In 2015 hebben
allereerst enthousiaste gespreksronden plaatsgevonden en in augustus
is een stuurgroep aan de slag gegaan. In 2016 zal een jaarrooster
worden ingevoerd.
>> Tegelijkertijd denken we na over onze onderwijskundige visie, mede
n.a.v. het rapport van de commissie Schnabel over het onderwijs in
2032.
>> Als Begaafdheidsprofielschool (BPS) hebben we aandacht voor
differentiatie in en buiten de lessen, aandacht voor onderpresteerders,
specifieke aandacht voor hoogbegaafde leerlingen en nascholing
van collega’s. Maatwerk in de bovenbouw levert tastbare resultaten
op, zoals de eerste examinandi met een certificaat UTalent (bètasamenwerking met de Universiteit Utrecht).
>> In 2015 is het iPadonderwijs geïntroduceerd in de bovenbouw.
>> Huiswerkbegeleiding vanuit intern instituut Kairos is gestart.
>> Bovendien zijn we actief bezig met de ontwikkeling van het onderwijs
voor hoogbegaafde kinderen van de OVO-basisscholen.
>> In het kader van het Collegiaal Waarderend Onderzoek voor de 40
zelfstandige gymnasia in Nederland is een zelfevaluatie opgesteld
n.a.v. panelgesprekken. Het onderzoek vond plaats op 9 december
2015. De specifieke onderwerpen waren opbrengsten (m.n. doorstroom
in de onderbouw en de examencijfers), klassieke talen & klassieke
vorming en excellentie.
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3.3
Onderwijskundig beleid op
		 F o r t e s L y c e u m

Op Fortes Lyceum wordt onderwijs geboden op verschillende niveaus, mavo,
havo en vwo. Op alle niveaus krijgen leerlingen, naast een stevig basispakket,
de mogelijkheid om meer te doen met hun talent. Ze kunnen kiezen uit
talentenstromen Fast Lane English, ArtFactory, Technasium en Sports.
Schoolleiding
De directeur van Fortes Lyceum is Wim Langens, samen met de directeur van
Omnia College vormt hij de centrale directie van het Merewade College.
Beleid
Op Fortes Lyceum (eerste helft van het jaar nog Merewade College, locatie
Wijdschildlaan) is onderwijskundig vooral ingezet op onderstaande thema’s:
>> Formatieve evaluatie: de evaluatie in dienst van de ontwikkeling van de
leerlingen en van het onderwijs.
>> Afstemming van instructie, verwerkingsopdrachten en onderwijstijd.
>> Nagaan of leerlingen de uitleg begrijpen en het kunnen vertalen in een
andere context.
>> Geven van (positieve) feedback op resultaten van leerlingen op
individueel niveau.
>> Duidelijke uitleg geven, een taakgerichte werksfeer creëren en leerlingen
actief betrekken.
Hiertoe zijn intervisie en trainingsdagen ingezet.

3.4
Onderwijskundig beleid op
		 O m n i a C o l l e g e

Omnia College bestaat vanaf schooljaar 2015/2016 als een samenwerking
tussen Stichting OVO en Wellantcollege. We bieden hier alle sectoren van het
vmbo aan: Techniek, Groen, Economie en Zorg en welzijn. Leerlingen kunnen
tijdens hun schoolcarrière veranderen van richting.
Schoolleiding
De schoolleiding bestaat uit vijf teamleiders, waaronder de teamleider
van Wellantcollege/Groen, en de directeur Philip Lommers. De directeur
vormt samen met de directeur van Fortes Lyceum de centrale directie van
Merewade College.
Eerste jaar Omnia
Het eerste jaar Omnia College was voor iedereen even wennen. De resultaten
van docenten en van leerlingen zijn daardoor gemiddeld wat lager dan we

12

willen. Komend jaar staat in het teken van stabiliteit en de verwachtingen
zijn dat de resultaten snel weer op peil zijn.
TOP-klas
Merewade college is in 2013/2014 gestart met de TOP-klas, een voorziening
voor kinderen met een stevige taalachterstand. Tot nu toe is meer dan de
helft van de TOP-klasleerlingen doorgestroomd naar een hoger niveau.
In 2015 is de nieuwkomersklas toegevoegd, deze klas bestaat vooral uit
Syrische vluchtelingen tussen 12 en 16 jaar oud, die de Nederlandse taal nog
niet machtig zijn.
Lessentabel
In de samenwerking met Wellantcollege hebben we onderwijskundig
gekozen voor één lessentabel en één gezamenlijk lesprogramma. Ook
hebben we een gezamenlijk model ontwikkeld voor het PTA en het
arrangeren van digitaal les- en toetsingsmateriaal.
In de lessentabel ligt de focus op onderwijstijd, maatwerk, rekenen en de
beroepspraktijk.

3.5
Onderwijskundig beleid op
		 M e r e w a d e P r a k t i j k s c h o o l
Merewade Praktijkschool biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen
van 12 tot 18 jaar voor wie het vmbo-diploma te hoog gegrepen is. Een
deel van de leerlingen stroomt na de praktijkschool direct door naar werk.
Sommigen leren verder op het mbo. Een aantal zal gebruik moeten gaan
maken van sociale voorzieningen, zoals beschut werk.

Schoolleiding
De schoolleiding van Merewade Praktijkschool bestaat uit een locatieleider
en een directeur (Philip Lommers). Helaas is op 10 juli 2015 de locatieleider,
John Akkermans, overleden. In hem heeft de school een boegbeeld en een
fantastisch schoolleider verloren.
Participatiewet
Door de gevolgen van de Participatiewet (wegvallen Wajong, bezuinigingen
sociale werkplaats en dagopvang) en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
(flexibele contracten, conjunctuur, verdringing), is de weg naar een positieve
en kansrijke toekomst voor onze leerlingen vaak onzeker geworden. Door
leerlingen algemene en vakvaardigheden bij te brengen en te investeren
in een netwerk van bedrijven en maatwerktrajecten, proberen we de
leerlingen zoveel mogelijk toe te leiden naar een passende werkplek.
Onderwijs
Bij Merewade Praktijkschool ligt de nadruk op competentieonderwijs zoals
leren samenwerken, organiseren en met tegenslag omgaan. In 2015 hebben
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we het aantal branchegerichte cursussen verder uitgebreid.
In het curriculum besteden we veel aandacht aan de vakken rekenen en taal.
Om recht te doen aan verschillen en ruimte te bieden aan excellentie, maken
we homogene groepen, zodat alle leerlingen op hun niveau les krijgen. Hierbij
maken we ook gebruik van laptops in de klas.
Relatie met bedrijfsleven
Om leerlingen zoveel mogelijk naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt
te leiden, investeren we in relaties met het bedrijfsleven en zetten we,
mede met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), maatwerktrajecten
op. Samen met andere partijen, zoals de gemeente, kijken we hoe we een
netwerk van bedrijven tot stand kunnen brengen, waar onze leerlingen
voldoende praktijkervaring op kunnen doen en waar een stageplek mogelijk
kan uitgroeien tot een werkplek.

Omnia College
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Vanaf 2016 zal de demografische krimp in de regio ook het aantal voleerlingen doen dalen.
Het primair onderwijs heeft al een aantal jaar te maken met de
demografische krimp. In 2015 viel de daling van het aantal leerlingen van
OVO-po (-23 leerlingen) mee, vergeleken met de afgelopen jaren.

2000

Totaal OVO

4.100

1500

3.900

1000

3.700

500

3.500
2010
Gymnasium

2011

2012

2013

2014

2015

Prognose Prognose Prognose
2016
2017
2018

636

683

718

717

727

742

730

720

715

MWC

1.462

1.475

1.479

1.480

1.542

1.649

1.653

1.591

1.519

Primair Onderwijs

1.975

1.880

1.786

1.737

1.702

1.679

1.652

1.655

1.640

Totaal OVO

4.073

4.038

3.983

3.934

3.971

4.070

4.035

3.966

3.874

0

Per school/groep scholen

L e e r l i n g e n a a n t a l l eLeerlingenaantallen
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De leerlingenprognoses zijn opgesteld door de Astitel
centrale directie van het Merewade
College, de rector van het Gymnasium, de algemeen directeur primair onderwijs en
de schooldirecteuren. De leerlingenprognoses zijn gebruikt voor de berekening van de
Rijksbijdragen in de meerjaren(formatie)begroting.

Overgang po-vo
Voor de toelating van leerlingen op onze vo-scholen kijken we naar het
schooladvies en de resultaten van de eindtoets. Het schooladvies weegt
zwaarder mee dan de eindtoets. Over de weging van het schooladvies en de
eindtoets bestaan afspraken tussen de scholen in Gorinchem en omstreken.

L e e r l i n g e n a a n t a l l e n

Het leerlingenaantal op OVO-niveau is in 2015 boven de 4.000 leerlingen
uitgekomen! Dit vooral dankzij een groot aantal extra leerlingen op Omnia
College (MWC).

4 .

4.1
S t i c h t i n g O V O g r o e i t e n 		
		 k r i m p t
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4.2
L e e r l i n g e n a a n t a l l e n 			
		 p r i m a i r o n d e r w i j s
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De daling in het basisonderwijs is het gevolg van minder kinderen in de
schoolleeftijd. Deze cijfers kunnen we niet beïnvloeden, ons marktaandeel in
de regio Gorinchem en Hardinxveld wel.
In oktober 2015 is ons marktaandeel voor het eerst in jaren niet teruggelopen,
maar gestabiliseerd. De prognoses voor oktober 2016 duiden op een lichte
stijging van ons marktaandeel (tussen 0,5% en 1%). Dat zou natuurlijk een
mooie prestatie zijn.

Leerlingenaantallen OVO-vo

Leerlingenaantallen OVO-vo per 1 oktober
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4.3
L e e r l i n g e n G y m n a s i u m 		
		 C a m p h u s i a n u m
Sinds 2013 is het leerlingenaantal van het Camphusianum gestabiliseerd
op ca. 720 leerlingen. Dit was overeenkomstig onze verwachtingen en de
doelstellingen m.b.t. ons schoolgebouw. Het leerlingenaantal van 742 voor
2015 is voorspeld in 2010 bij de eenmalige vorming van zes eersteklassen.
De leerlingen zijn verdeeld over 26 klassen, dat betekent een gemiddelde
klassengrootte van 28,5. Wij streven naar een gemiddelde klassengrootte
van 27,5.

4.4
Leerlingenaantallen Fortes
		 L y c e u m
Op Fortes Lyceum is het aantal leerlingen per 1 oktober 2015 met 947
iets hoger uitgevallen dan verwacht. Met name de instroom in het eerste
leerjaar is hoger dan aanvankelijk geprognosticeerd.
We zien bij de instroomcijfers een langzaam stijgende lijn die zich naar
verwachting zal doorzetten, ondanks demografische teruggang.
Het aantal tussentijdse instromers vanuit collega-scholen neemt ook
enigszins toe. Dit heeft onder andere te maken met ons langzaam positief
veranderend imago. Daarnaast zijn er minder leerlingen die aan het einde
van het schooljaar afstromen naar het vmbo.

4.5
Leerlingenaantallen Omnia
		 C o l l e g e

Na de ingezette groei vanaf 2012 steeg het aantal leerlingen op OVO Omnia
College met maar liefst 101 leerlingen naar 598 leerlingen per 1 oktober
2015. De instroom in de eerste klas van 129 leerlingen en de instroom van 41
leerlingen van Wellantcollege in klas 3 van OVO Omnia College zijn enorm.
Het aantal leerlingen van de TOP-klas en de Nieuwkomersklas bedraagt per
1 oktober 2015 samen 28 leerlingen (22 vmbo en 6 Pro-leerlingen).
Het aantal leerlingen van Wellantcollege op Omnia College bedraagt per 1
oktober 2015 152 leerlingen. Omnia College heeft per 1 oktober 2015 in totaal
750 leerlingen.

4.6
L e e r l i n g e n a a n t a l l e n 			
		 M e r e w a d e P r a k t i j k s c h o o l
De leerlingenaantallen van Merewade Praktijkschool schommelen de
laatste jaren tussen de 95 en 108. Tot 2011 stonden er ook zogenoemde
nazorgleerlingen ingeschreven, maar deze leerlingen, jonger dan 18 jaar,
kregen geen onderwijs meer op de locatie.
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Per 1 oktober 2015 telt de school 98 leerlingen (104 – 6 TOP-klas leerlingen).
Voor de komende jaren streven we naar 100 tot 110 leerlingen. Dat betekent
jaarlijks meer leerlingen werven (20>), maar ook, sinds 2014/2015, leerlingen
binnenhouden. Zo heeft de drempelloze entree-opleiding op leerlingen
vanaf 16 jaar een grote aantrekkingskracht. Voor hen heeft het mbo immers
meer status dan praktijkonderwijs. Daardoor vertrekken leerlingen voortijdig.
Afspraken met het Da Vinci College moeten deze voortijdige uitstroom
in ieder geval beperken. Ook bereiden we het branchegericht onderwijs
uit om zo aantrekkelijk mogelijk te blijven voor de leerlingen van Fase 2
(zie: onderwijsbeleid). Zelf een entree-opleiding starten is financieel en
organisatorisch vooralsnog niet haalbaar.

Omnia College
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Personeelsaantallen

5 .

5.1

Personeelsaantallen in fte

P e r s o n e e l

Aantal fte naar functie in 2015

Meer gedetailleerde personeelsaantallen vindt u in de bijlage.

Personeel OVO-po
Het aantal fte in het po van OVO daalde tussen 1 oktober 2014 en 1 oktober
2015 met 1,1. De formatie op de basisscholen nam met 0,3 fte toe, het aantal
BAPO’ers daalde met 1,5 fte en bovenschools is toegenomen met 0,1 fte.
Het nagenoeg handhaven van de formatie van OVO-po in 2015 is belangrijk
geweest voor het handhaven van de rust op de basisscholen. Daarnaast
hebben we een aantal jonge werknemers met tijdelijke kleine contracten
een groter vast contract kunnen aanbieden. Hiermee is de flexibele schil van
10% teruggebracht naar iets meer dan 5%.
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Personeel Gymnasium Camphusianum
Het aantal fte op het Gymnasium steeg tussen 1 oktober 2014 en 1 oktober
2015 met 0,1 fte De OP- en OOP-formatie is gedaald met 0,4 fte, het aantal
BAPO’ers is gedaald met 0,1 fte en het aantal vervangers wegens ziekte is
gestegen met 0,6 fte).
Gymnasium Camphusianum is bezig met verbeteringen in de
gesprekkencyclus, intervisie en het LC-promotiebeleid.
Personeel Fortes Lyceum
Het aantal fte op Fortes Lyceum steeg tussen 1 oktober 2014 en 1 oktober
2015 met 1,1 fte. De OP- en OOP-formatie is gestegen met 0,8 fte, het aantal
BAPO’ers is gedaald met 0,1 fte en het aantal vervangers wegens ziekte is
gestegen met 0,5 fte.
Personeel Omnia College
Het aantal fte op het OVO-deel van Omnia College steeg tussen 1 oktober
2014 en 1 oktober 2015 met 2,7 fte. De OP- en OOP-formatie is gestegen met
2,8 fte en het aantal vervangers wegens ziekte is gedaald met 0,1 fte.
Personeel Merewade Praktijkschool
Het aantal fte op de Praktijkschool daalde tussen 1 oktober 2014 en 1 oktober
2015 met 2,9 fte. De OP- en OOP-formatie is gedaald met 3,0 fte en het aantal
BAPO’ers is gestegen met 0,1 fte.
Door omstandigheden heeft het team in 2015 min of meer zonder
locatieleiding moeten draaien. Voor de manier waarop het team dit gedaan
heeft en het werk dat de twee coördinatoren hierbij in het bijzonder hebben
verzet, verdienen zij een groot compliment.

5.2
H u m a n R e s o u r c e 					
		 M a n a g e m e n t
Op alle niveaus van Stichting OVO wordt aandacht besteed aan
personeelszaken, hieronder valt ook HRM.

HRM OVO: de PCM-cyclus
In het Strategisch Plan OVO 2015-2019, genaamd Focus, is aangekondigd
dat er in het kader van HRM gestreefd zal worden naar het stichtingbreed
invoeren van een PCM-cyclus (Performance Competentie Management).
Inmiddels is een aanvang gemaakt met dit traject.
OVO realiseert zich dat de kritische succesfactor voor haar functioneren
in de toekomst, de kwaliteit van haar medewerkers is. Met het invoeren
van een stichtingbrede gesprekkencyclus wil OVO een structuur aan de
scholen bieden om hier gericht en effectief aan te werken. Het doel van de
gesprekkencyclus is om in een dialoog tussen medewerker en leidinggevende
gericht te werken aan groei en ontwikkeling van OVO-medewerkers.
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Wij stellen ons ten doel om in het voorjaar van 2018 de PCMgesprekkencyclus voor alle medewerkers te hebben ingevoerd. In het
voorjaar van 2019 worden hier ook financiële consequenties aan verbonden.
HRM primair onderwijs
In 2011 is met het integraal personeelsbeleid (IPB) een stap gezet, die in
de jaren daarna is voortgezet. Directeuren werken met geprekscycli, zoals
beschreven in het IPB-beleidsplan van OVO-po.
Met de directeuren worden schoolvertelgesprekken gehouden (zie
Kwaliteitsbeleid), alsmede locatie-overleggen. De verslagen hiervan doen
dienst als functioneringsgesprekken.
In juni 2016 volgen beoordelingsgesprekken in de nieuwe stijl tussen de
algemeen directeur po en de directeuren van de basisscholen. Dit betreft de
eigen ontwikkeling van de directeur, alsmede de ontwikkelingen van of voor
zijn school.
Het is de bedoeling dat deze gesprekken met ingang van het volgend jaar
ook door de directeuren met hun medewerkers worden gehouden.
HRM Gymnasium Camphusianum
Het Integraal Personeelsbeleid is in ontwikkeling op het Camphusianum,
mede gestimuleerd door de uitkomsten van het medewerkersonderzoek
in 2013. De gesprekkencyclus wordt uitgevoerd door het houden
van functioneringsgesprekken (gecombineerd met lesbezoeken) en
beoordelingsgesprekken.
Vanuit de docenten zelf is in 2014 een project Intervisie opgestart. Dit
project is in 2015 nog van beperkte omvang geweest.
HRM Fortes Lyceum
Naast functionerings- en beoordelingsgesprekken, is er bij Fortes ook het
zogenaamde voortgangsgesprek. Hierin worden tussentijds de afspraken
die tijdens het functioneringsgesprek zijn gemaakt, besproken. Bij het
functioneringsgesprek, dat jaarlijks tussen een lid van de locatieleiding
en de medewerker wordt gehouden, zijn de leeropbrengsten en de
tevredenheidsenquêtes steeds onderwerp van gesprek.
HRM Omnia College
In het kader van het Actieplan Leerkracht, de functiemix, zijn er bij Omnia
zogenaamde maatwerkafspraken met de pmr gemaakt. Deze houden in,
dat de percentages van de functiemix aangepast kunnen worden aan de
financiële situatie van de school. Jaarlijks zullen deze afspraken en dus de te
behalen percentages geëvalueerd en vastgesteld worden.
HRM Merewade Praktijkschool
In het kader van het Actieplan Leerkracht, de functiemix, zijn er ook voor
Merewade Praktijkschool maatwerkafspraken met de pmr gemaakt. Deze
houden in, dat de percentages van de functiemix aangepast kunnen
worden aan de financiële situatie van de school. Jaarlijks worden deze
afspraken en dus de te behalen percentages geëvalueerd en vastgesteld.
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5.3

Scholing

Scholing primair onderwijs
OVO-po stimuleert werknemers om te blijven leren en zich verder te
ontplooien. Op onze scholen heeft scholing plaatsgevonden in het kader van
handelings- en opbrengstgericht werken.
Verschillen in de klas zien en ermee kunnen werken, is een van de
scholingsonderwerpen van 2015 geweest. Hierbij is actief gebruik gemaakt
van de Regio Academie.
Meer dan 90% van onze leerkrachten heeft deelgenomen aan individuele of
teamgerichte nascholing.
Scholing Gymnasium Camphusianum
In 2015 vond scholing van het personeel op het Gymnasium plaats op het
gebied van eigen vak, mentoraat en zorg. De scholingsuitgaven zijn in 2015
fors gestegen: ruim € 39.000 t.o.v. € 28.000 in 2014. Deze ontwikkeling is te
verklaren vanuit de ambities van de school op het gebied van mentoraat, zorg,
BPS en vakontwikkeling.
Scholing Fortes Lyceum
Scholing bij Fortes was in 2015 vooral gericht op delen van reeds aanwezige
kennis en vaardigheden. Individueel talent en expertise binnen het
docententeam werd tijdens themabijeenkomsten overgebracht, gedeeld en
getraind.
Een intervisiemiddel (back to school) werd ingezet om het geleerde in de
praktijk te beleven en vervolgens in kleine experimenten uit te voeren.
Scholing Omnia College
Door de toename van de gedragsproblematiek bij de doelgroep van Omnia
en de relatief grote klassen, is de werkdruk onder het personeel van Omnia
College relatief hoog. Ook in 2015 waren de klassen groot. De komende
jaren sturen we, waar mogelijk, op kleinere klassen en starten we scholingsen ontwikkeltrajecten om docenten verder te scholen in het omgaan met
verschillen in de klas.

OVO
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5.4

Ziekteverzuim

Voor heel Stichting OVO is het ziekteverzuimpercentage (ZVP) over 2015,
vergeleken met 2014, gelijk gebleven. Het percentage van 3,7 ligt ruim onder
het referentiecijfer van 2014 (= 4,9%).
Ziekteverzuimpercentages

Meer ziekteverzuimcijfers vindt u in de bijlage ziekteverzuim.

De landelijke benchmarkcijfers voor het jaar 2015 zijn op dit moment
nog niet bekend. Wel kan de vergelijking gemaakt worden met de
kwartaalcijfers van het CBS. Deze geven aan dat Stichting OVO de eerste
drie kwartalen van 2015 onder het landelijk gemiddelde zit.
In 2015 is het ziekteverzuimbeleidsplan van Stichting OVO onder de loep
genomen en daar waar nodig herschreven en aangepast. In de loop van
2016 gaat dit plan langs het MTO, de GMR’en en de RvT.
Onze doelstelling voor 2016 is om de ziekteverzuimcijfers laag te houden,
voor zover dit over beïnvloedbaar verzuim gaat. Tevens worden de
ziekmeldfrequentie en de oorzaken van ziekmelden goed gemonitord
zodat er adequate acties ondernomen kunnen worden, met name daar
waar er sprake zou zijn van werkgerelateerdheid.
Ziekteverzuim primair onderwijs
Als de ziekteverzuimpercentages per basisschool bekeken worden, zijn
er grote verschillen in de percentages te zien. Dit is het effect dat één
(langdurig) zieke op het percentage van een relatief klein aantal mensen
heeft. De cijfers van po als geheel geven daarom een beter beeld.
Het ziekteverzuim komt voor 2015 uit op 4,46%, een goed resultaat en
passend bij de doelstelling, namelijk onder het landelijk gemiddelde (= ca.
6,1%).
Een terugkerend advies uit de jaarverslagen van de Arbodienst is dat we
aan het frequente verzuim aandacht moeten blijven besteden (o.a. middels
gesprekken door de casemanager met de betrokkene). Het advies van
de bedrijfsarts is om de ZMF (ziekmeldfrequentie) in het po onder de 1
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proberen te houden. In 2015 lukte dat met een ZMF van 0,87.
Het vervangen van ziek personeel in het po is van oudsher lastig,
gecompliceerd en moeilijk te regelen. Inmiddels zijn gesprekken gaande met
organisaties die deze vervanging regelen, onder andere Pio.
Ziekteverzuim voortgezet onderwijs
Als de ziekteverzuimpercentages van het Merewade College per school
bekeken worden, zijn er grote verschillen in de percentages te zien.
Dit is het directe gevolg van het effect dat één (langdurig) zieke in een
relatief klein team een grotere impact heeft. Vanzelfsprekend wordt
de arbeidsgerelateerdheid en de beïnvloedbaarheid van het verzuim
goed gemonitord door de bedrijfsarts, de leidinggevenden en de
verzuimcoördinator.
Het verzuimpercentage van Omnia in 2015 ligt relatief hoog. De
voorbereidingen op de samenwerking met Wellantcollege in 2014/2015 en
‘het eerste jaar Omnia College’ hebben veel van het personeel gevraagd.
Daarnaast hebben relatief veel collega’s te maken gehad met forse tegenslag
in de privésfeer of op het gebied van gezondheid. Als gevolg hiervan en de
substantiële uitval bij het personeel van Wellantcollege in het najaar van
2015, hebben we bovengemiddeld veel te maken gehad met lesuitval. De
invalpool en het geven van bijlessen, zijn voorbeelden van de maatregelen,
die we genomen hebben om de lesuitval weer op een aanvaardbaar niveau te
krijgen.
De ziekteverzuimcijfers van Gymnasium Camphusianum in 2015 vertonen nog
steeds een bevredigend beeld, daarnaast is ook de ziekmeldfrequentie in 2015
(1,2) iets afgenomen ten opzichte van 2014 (1,4).
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OVO streeft op het gebied van kwaliteitszorg de volgende doelen na in de
komende jaren:
a.
Formuleren en implementeren van een OVO-breed kwaliteitskader
voor alle scholen;
b.
Verantwoording afleggen aan maatschappelijke stakeholders.
Voor schooljaar 2015/2016 staat het formuleren van een OVO-breed
kwaliteitsplan en -kader voor alle scholen. Binnen Stichting OVO is per
1 september 2015 een kwaliteitsmedewerker in dienst om voor de toekomst
een effectieve wijze van werken aan kwaliteit op te zetten.
Als startpunt is een rapportage nulmeting geschreven waarin per school
en afdeling de opbrengsten en het onderwijsproces van de afgelopen drie
jaar in kaart is gebracht. Dit heeft geleid tot een dashboard po en vo voor de
gehele stichting.
Aan de hand van gesprekken wordt het kwaliteitskader geformuleerd in
schooljaar 2015/2016 en vervolgens geïmplementeerd in 2016/2017.
Voor schooljaar 2016/2017 staat het formuleren van een
verantwoordingsplan voor alle relevante stakeholders op niveau van de
stichting en de scholen. Hiervoor is een eerste aanzet gemaakt.
Aan de hand van tevredenheidsonderzoeken voor leerlingen, ouders en
personeel (alleen po) worden de onderwijsprocessen aan het landelijk
gemiddelde of benchmark getoetst.
Kwaliteitsbeleid primair onderwijs
In de “COCKPIT” van ParnasSys komen alle data (tevredenheidsonderzoeken
en toetsopbrengsten) overzichtelijk bijeen. Dat helpt de scholen en de
algemeen directeur om allerlei data in samenhang te begrijpen.
Vanuit de bovenschoolse module kan de algemeen directeur op elk
moment allerlei gegevens van de scholen importeren. Dit maakt het
mogelijk om de kwaliteitszorg van de individuele scholen te monitoren.

K w a l i t e i t s z o r g

waliteitsbeleid OVO
In Focus, ons strategisch plan, is het volgende te lezen:
“OVO realiseert zich dat een tweede kritische succesfactor voor de toekomst
een continue en effectieve wijze van werken aan kwaliteit is. Het formuleren
van een centraal kader voor kwaliteitszorgbeleid en het ondersteunen van
de implementatie op de scholen vormt hierbij een hoofdroute. Daarnaast
legt OVO intern en extern verantwoording af over de gerealiseerde kwaliteit”.

6 .

K

Kwaliteitsbeleid Gymnasium Camphusianum
In 2015 is de horizontale verantwoording verder versterkt. Het Schoolplan
2015-2018, het Formatieplan 2015-2016 en beleidsnotities over
Begaafdheidsprofielschool, lessentabel, gezonde school, iPadpilot en
Zorg zijn besproken met Medezeggenschapsraad, Oudervereniging en
Leerlingenraad. Klankbordgroepen van ouders uit de leerjaren I t/m IV
bespreken de ontwikkelingen in en buiten de klas met de coördinatoren.
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De school streeft naar een plaats in de subtop van de zelfstandige gymnasia.
De Gymnasiale Enquête 2015 toont dat wij grotendeels slagen in dit streven.
Interne doorstroomcijfers en het rendement in de onderbouw blijven
belangrijke aandachtspunten.
In 2015 heeft het Collegiaal waarderend onderzoek plaatsgevonden,
aanbevelingen moeten in 2016 en 2017 ons onderwijs versterken. In najaar
2017 is een volgende visitatie gepland. Op deze wijze wordt bereikt dat
we één keer per twee jaar worden bezocht door deskundige collega’s van
buitenaf die ons adviseren en een spiegel voorhouden.
Kwaliteitsbeleid Fortes Lyceum
Scholing op Fortes is dit jaar vooral gericht op delen van reeds aanwezige
kennis en vaardigheden. Ten behoeve van de individuele ontwikkeling van
docenten, werken we thematisch met matrices; getalenteerd – gevorderd –
geoefend – beginner. Een keer per jaar worden per docent leerling enquêtes
gehouden die worden gebruikt in de gesprekkencyclus.
Ten behoeve van ongehinderde doorstroom van leerlingen is de zogenaamde
zomerschool geïntroduceerd. Opgelopen achterstand bij leerlingen is op deze
manier via twee weken zomervakantie in te lopen.
Docenten verzamelen gegevens over hun leerlingen volgens een vaste
strategie en analyseren deze gegevens ten behoeve van hun onderwijs.
Er is een tevredenheidsonderzoek gehouden onder leerlingen en ouders. Van
onze leerlingen kregen we gemiddeld een 6,8. Ouders gaven gemiddeld en
7,4.
Kwaliteitsbeleid Omnia College
In het kader van kwaliteitszorg maken we op Omnia College vanaf 2015/2016
in ieder leerjaar gebruik van Cito-toetsen om het les- en toetsniveau te borgen.
Daarnaast zetten we, in samenwerking met CINOP, in op kwaliteitsverbetering
van toetsmateriaal. Ook nemen docenten deel aan scholing op het gebied
van differentiatie en instructie/feedback in de klas. Voor het algehele
kwaliteitstraject maken we gebruik van de inzet en expertise van de
kwaliteitsmedewerker van OVO.
In 2015 is een tevredenheidsonderzoek gedaan onder leerlingen en ouders. De
leerlingen geven ons gemiddeld een 6,6. De ouders geven ons gemiddeld een
6,4.
Op de punten waar we niet goed scoren zijn concrete acties gezet.
Kwaliteitsbeleid Merewade Praktijkschool
De onderwijskwaliteit en de leeropbrengsten van Merewade Praktijkschool
zijn op orde. In 2014 oordeelde de inspectie positief over de school. Om een
gefundeerd strategisch beleid te kunnen ontwikkelen, zijn we in 2015 gestart
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met de uitstroommonitor van het Platform Praktijkonderwijs. Hiermee
worden de leerlingen tot twee jaar na hun uitstroom gevolgd en kan
worden nagegaan in hoeverre de uitgestroomde leerlingen een duurzame
plek op de arbeidsmarkt hebben veroverd. In 2016 krijgen we hiervan de
eerste resultaten.
In maart 2015 namen we op Merewade Praktijkschool de
tevredenheidsenquêtes af bij leerlingen en ouders. De leerlingen gaven de
school gemiddeld een 7,5. De ouders gaven ons gemiddeld zelfs een 7,7.

6.7 Klachtenregeling

In overeenstemming met onze klachtenregeling heeft Stichting OVO
een externe vertrouwenspersoon die functioneert als aanspreekpunt bij
klachten. Zij gaat na of een oplossing kan worden bereikt door bemiddeling
en of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Zij
begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verwijst in
voorkomende gevallen naar andere instanties.
Conform de nieuwe wetgeving heeft de stichting in de loop van 2014 ook de
functie van vertrouwenspersoon integriteit ingevuld. Beide functies worden
door één functionaris gecombineerd.
In 2015 is de vertrouwenspersoon één keer aangesproken.

De Tweemaster
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7 .

B

innen de stichting functioneren twee gemeenschappelijke
medezeggenschapsraden (GMR). Eén voor het voortgezet onderwijs en één
voor het primair onderwijs.

M e d e z e g g e n s c h a p
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Het overleg met de GMR voor het voortgezet onderwijs (GMR vo) wordt
gevoerd door de bestuurder. Het overleg met de GMR voor het primair
onderwijs (GMR po) wordt gevoerd door de algemeen directeur primair
onderwijs, in voorkomende gevallen samen met de bestuurder. De controller
licht in allebei de GMR’en de financiën toe.

7.1

GMR po

In 2015 vergaderde de GMR po ongeveer elke 6 weken. Op tafel lagen
onderwerpen als PR, leerlingenaantallen en marktaandelen van de
scholen, passend onderwijs, ziekteverzuim, het taakbeleid, de functiemix,
het (meerjaren)bestuursformatieplan OVO-po, financiële rapportages, het
strategisch beleidsplan 2015-2019 met daarin het jaarplan BSM-po 2015-2016,
het Arbo- en verzuimverslag, OVO Talentontwikkeling, de kwaliteitsagenda,
HGVO en PROVO.
De GMR po stemde in 2015 in met of gaf positief advies over het
vakantierooster 2016/2017, de begroting 2016 van het bestuursbureau en BSMpo en de gewijzigde opzet van het bestuursbureau, het bestuursformatieplan
2015-2016, OVO Talentontwikkeling en het strategisch vierjarenbeleidsplan.

7.2

GMR vo

De GMR VO vergaderde vier keer in 2015. Een groot aantal uiteenlopende
onderwerpen werd besproken, waaronder de jaarcijfers over 2014, de
financiële managementrapportages 2015 van het bestuursbureau, de
begroting 2015 van het bestuursbureau, de kaderbrief bij de begroting 2015,
de huisvesting van het bestuursbureau en de scholen, de samenwerking met
Wellantcollege, het strategisch plan Focus, de PCM-gesprekkencyclus, de groei
van het bestuursbureau en de bekostiging hiervan en de adviesaanvraag voor
een directeur bedrijfsvoering.
Ook zijn de verslagen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht vaste
agendapunten in de vergaderingen van de GMR vo.
De GMR vo bracht positief advies uit over de begroting van het
bestuursbureau voor 2016.

Huisvesting po

8 .

8.1

In het primair onderwijs zijn de voorgenomen kleine verbouwingen en
onderhoud gerealiseerd.

De huisvestingssituatie van het Camphusianum stemt tot grote
tevredenheid. De exploitatie van ca. 90% van Het Gebouw (voorheen WLZ
Het Gebouw) als schoollocatie is met een leerlingental van ca. 740 op te
brengen door het Gymnasium Camphusianum.
Met behulp van de aanvullende subsidies verkregen eind 2013 is een
lang vervulde wens in 2015 gerealiseerd: airconditioning op de vijfde
verdieping. Een deel van de aanvullende subsidies is hiermee bestemd als
investeringssubsidie.
De uitvoering van het Meerjarenonderhoudsplan (MOP) is in 2015
gerealiseerd.
De ict-infrastructuur is sinds 2014 onder beheer van ProxSys, in 2015 is
een interne ict-coördinator aangesteld. De infrastructuur is afgestemd op
eigentijds, gymnasiaal onderwijs.

8.3

Huisvesting Fortes Lyceum

8.4

Huisvesting Omnia College

Er is een lichte groei in leerlingaantallen te zien en daarvoor is er, met name
m.b.t. sportfaciliteiten, een gebrek aan voldoende huisvesting. De kosten
voor de huur van sportzalen van de gemeente lopen op omdat er een
jaarabonnement is i.p.v. een seizoenabonnement.
Verder is het gebouw uitgerust met de nieuwe naam Fortes Lyceum.
Tegelijkertijd hebben de aula en ook de keuken een opknapbeurt gehad. Dit
in het kader van de gezonde kantine. De officiële aanvraag voor de gezonde
schoolkantine gaat, in samenspraak met Markies (cateraar), in maart 2016
uit.

H u i s v e s t i n g

8.2
H u i s v e s t i n g G y m n a s i u m 		
		 C a m p h u s i a n u m

In het kader van de inhuizing van Wellantcollege en de groei van het
aantal OVO leerlingen op Omnia College (bij elkaar ca. 280 leerlingen
meer), hebben in en na de zomer de nodige bouwkundige aanpassingen
plaatsgevonden. Zo zijn er extra theorielokalen gecreëerd en hebben er
aanpassingen plaatsgevonden in en rond de kantine. In de buitenruimte
is een kas gebouwd met bijbehorende dierenweide. De kosten voor de
verbouwingen zijn binnen het budget gebleven.
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8.5
H u i s v e s t i n g M e r e w a d e 			
		 P r a k t i j k s c h o o l

In het kader van de verbouwingen op Omnia College, hebben er ook kleine
aanpassingen plaatsgevonden op Merewade Praktijkschool, bijvoorbeeld
de nieuwe kantoorruimte voor de FA-medewerkers. In het najaar van 2015
is er groot onderhoud aan het gebouw gepleegd. Ook zijn de toiletgroepen
aangepakt. Leuk is dat ook de leerlingen van Merewade Praktijkschool gebruik
kunnen maken van de nieuwe voorzieningen van Omnia College, zoals de kas
en de bijbehorende dierenweide.

De Poorter
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Overleg op gemeentelijk niveau (LEA)
Geïnitieerd en geagendeerd door de gemeente Gorinchem vindt er
periodiek overleg plaats met het gemeentebestuur (wethouder en
ambtenaren), de schoolbesturen en besturen van aan het onderwijs
verwante en gelieerde instellingen: het LEA: Lokale Educatieve
Agenda (het vroegere VOOGO). Dit overleg gaat over onderwerpen
waar de gemeente een verantwoordelijkheid en zorgplicht heeft (bijv.
onderwijsachterstandenbeleid, jeugdzorg, huisvesting) en waar met
elkaar gezocht wordt naar afstemming en coördinatie. Onderwerpen die
in 2015 speciale aandacht kregen waren lesuitval, de nieuwe verordening
onderwijshuisvesting, de eerste opvang van anderstalige nieuwkomers en
het raadsbesluit tot het instellen van een ondernemersprijs voor scholieren.

O v e r l e g

Overleg in samenwerkingsverbanden (SWV)
Met name uit de openbaar/algemeen toegankelijke Kamer De Rotonde
van SWV Driegang valt nieuws te vermelden. Vanwege de krimp en
dalende leerlingenaantallen in het algemeen en die van de speciale
onderwijsvoorzieningen binnen de kamer in het bijzonder, zijn de drie
besturen van De Rotonde, Yulius en SPON een traject ingeslagen van
samengaan van drie voorzieningen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat
de gecombineerde eenheid onder SPON gaat vallen. Allereerst is er
een coöperatie opgericht, met een directeur. Vervolgens heeft Yulius de
beslissing genomen om de leerlingen van de Lingewaal over te schrijven
naar SBO De Rotonde. Hiermee bleven er twee partijen over die eind 2015
een intentieverklaring tot samengaan hebben ondertekend.
De ambitie op een hoger niveau is om te streven naar centrale sovoorzieningen op het niveau van het samenwerkingsverband. Een
verkennend gesprek daartoe is inmiddels gestart.

E x t e r n

emeenschappelijk Besturen Overleg (GBO)
Met het toetreden van het Altena College in Sleeuwijk en het Willem de
Zwijger College in Hardinxveld-Giesendam is de oude naam van het overleg
(Gorinchems Besturen Overleg) gewijzigd in Gemeenschappelijk Besturen
Overleg. De schoolbesturen van het voortgezet onderwijs in Gorinchem en
Leerdam, van het Da Vinci College (mbo) en van het Wellantcollege (vmbo
en mbo groen) zijn regelmatig bij elkaar geweest om nader inhoud te
geven aan de gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor de inhoud
en samenstelling van het onderwijsaanbod in Gorinchem. Een rode draad
vormen de zogenaamde regiefunctie die dit overleg van bestuurders vo/
mbo zichzelf toedicht en de relatie die het GBO zich wil aanmeten ten
opzichte van andere overleggen als REA, LEA, SWV Pasvorm, RPO, RAP, enz.

9 .

G

Overleg binnen ROOZZ
Het Regionaal Overleg Openbare scholen Zuid-Holland Zuid (ROOZZ) is
een samenwerking van 12 scholen in het openbaar voortgezet onderwijs in
de brede regio van Zuid-Holland Zuid. Deze scholen werken samen op het
gebied van mobiliteit: de instroom, doorstroom en uitstroom van (nieuw)
OP en OOP. Nieuw onderwerp op de agenda is de aspirant status van de
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nieuwe Opleidingsschool Rijnmond en de overweging van OVO om daar
eventueel deel van uit te maken.
Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO)
Wettelijk verplicht overleg waarin schoolbesturen afspraken maken over het
kunnen wijzigen van het aanbod aan afsluitend onderwijs. Het RPO is vanuit
de nieuwe regiefunctie van het GBO verworden tot een agendapunt op deze
agenda. In 2015 is met alle besturen aan tafel vastgesteld dat er geen reden
was om RPO te voeren.
Regiegroep Onderwijs kinderen uit de
noodopvang Gorinchem
Als gevolg van het Roodsbesluit van oktober is een noodopvang in Gorinchem
gestart voor 300 asielzoekers, waarbij de nadruk ligt op kinderen. In totaal
verwachten we 90 kinderen in de leeftijd po/vo. Onder auspiciën van OVO
(tevens in de rol van penvoerder) is een regiegroep van alle schoolbesturen in
Gorinchem, de wethouder namens de gemeente en beide SWV’en opgericht
waar het besluit werd genomen om deze groep leerlingen onderwijs te geven.
De eerste groep asielzoekers arriveerde in december 2015. Vanaf februari 2016
wordt er lesgegeven aan deze kinderen.
Gildenplein
Samen met een ander schoolbestuur (SKOBA), SKG en SGS zit OVO in het
bestuur van de brede school Gildenplein. Een belangrijke zaak die in 2015
speelde, is een verschil van inzicht tussen het bestuur van huurders en de
gemeente over de verrekening van bij de bouw geïnstalleerde WKO-installatie.
Hierover zal in 2016 een akkoord moeten worden bereikt.
Gorkumse Uitdaging
Op basis van een Nederlands initiatief (Nederlandse Uitdaging) is in
Gorinchem de Gorkumse Uitdaging gestart. Een stichting van organisaties
die vragers in het non-for-profit veld van hulp en diensten wil koppelen aan
aanbieders van oplossingen uit het veld van de profit. De bestuurder van OVO
is toegetreden tot het bestuur en sponsort de Gorkumse Uitdaging als vriend
van het initiatief.
Koplopersgroep Kindermishandeling
Vanuit de PO-Raad is een koplopersgroep Kindermishandeling opgericht,
hangende onder de landelijke Taskforce Kindermishandeling, onder
voorzitterschap van Eberhard van der Laan. De bestuurder van OVO is hier
lid van geworden. Het is de bedoeling dat de koploper in eigen gemeente
aandacht voor dit waarachtige probleem gaat creëren, om vanuit een vergoot
bewustzijn een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de terugdringing
van dit fenomeen. Op dit moment zouden er 263 mishandelde kinderen in
Gorinchem zijn. Dit zijn er, naar het idee van de bestuurder van OVO, 263
teveel.
PO-Raad Netwerk School & Omgeving
Het Netwerk S&O bestaat uit po-bestuurders die het bestuur van de PO-
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Raad gevraagd en ongevraagd van advies voorzien op vraagstukken die
zich verhouden tot het po-veld in relatie tot de omgeving. De bestuurder
van OVO is lid van dit netwerk. Onderwerpen die nu spelen zijn integrale
kindcentra en aansluiting bij het landelijke initiatief Kindcentra 2020, maar
ook onderwijs aan nieuwkomers. Voor dit laatste onderwerp is een nieuw
netwerk in oprichting.
Regionaal Arbeidsmarkt Platform
Als nieuwste en kleinste arbeidsmarktregio van Nederland is Gorinchem een
overleg gestart van de drie O’s: ondernemers, (lokale) overheid en onderwijs.
OVO zit met Da Vinci en CVO-AV aan tafel als vertegenwoordiger van het
GBO. OVO heeft een presentatie verzorgd over de ideale samenwerking
tussen onderwijs en bedrijfsleven op de regionale RAP-conferentie in
november. Op basis daarvan is het door OVO ingediende idee om een
regionaal stage/afstudeercentrum op te richten, als middel om hoger
opgeleiden aan de regio te binden, opgepakt met OVO als trekker.
Transitieatlas PO
In het kader van de krimp in het po heeft, geïnitieerd door de provincie,
een onderzoek plaatsgevonden naar de consequenties van krimp bij
ongewijzigd beleid. Aan tafel zitten schoolbesturen po uit de regio
Alblasserwaard Vijfheerenlanden en wethouders van de betrokken
gemeenten. De inventarisatie geeft een beeld waarin de diversiteit van
onderwijsaanbod voor ouders afkalft. Alle partijen hebben aangegeven
dat dit een onwenselijk perspectief is, maar realiseren zich ook dat het een
lastig oplosbaar probleem is. Inmiddels is, bekostigd door het ministerie
van OCW, een procesbegeleider ingevlogen om het gesprek op gang te
brengen.

Merwedonk
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uman Resource Management
In het strategisch plan Focus 2015-2019 is HRM als speerpunt opgenomen. Op
een aantal gebieden is er een OVO-ambitie geformuleerd. Een daarvan is de
invoering van een OVO-brede gesprekkencyclus. De eerste aanzet tot beleid
is in 2015 geformuleerd in de organisatie in gesprek gebracht. Besluitvorming
zal in 2016 plaatsvinden.
Kwaliteitszorg
Een andere ambitie op OVO-niveau is om gezamenlijk kaders voor
kwaliteitsbeleid te ontwikkelen. In de tweede helft van 2015 is gestart met een
nulmeting van wat er op de verschillende scholen van OVO gebeurt. Op basis
van deze nulmeting zal in de loop van 2016 een plan worden ontwikkeld.
OVO Talentontwikkeling
Op basis van plannen die in de tweede helft van 2014 werden opgesteld, zijn
in 2015 de eerste ingrediënten ontwikkeld van de OVO doorlopende leerlijn
po-vo. Deze zijn achtereenvolgens Overstap, Engels, Meerbegaafdenbeleid
en Begeleidingslijn. In juni 2015 zijn de resultaten hiervan intern aan de
medewerkers van OVO gepresenteerd en in oktober is de officiële externe
kick-off gevierd. Concreet betekent dit dat OVO met al haar scholen vanaf
schooljaar 2015/2016 werkt met en aan OVO Talentontwikkeling. Inmiddels
wordt al gewerkt aan nieuwe elementen. Om te beginnen wordt gedacht aan
OVO-brede invoering van muziekonderwijs in relatie tot de culturele site van
Gorinchem.
Integrale kindcentra
Landelijk zijn er al veel initiatieven in de vorming van zogenaamde IKC’s. OVO
wil zich ook op deze ontwikkeling oriënteren. Als onderdeel hiervan heeft
OVO een verkenning uitgevoerd naar nauwe samenwerking met een stichting
voor peuteropvang in Hardinxveld-Giesendam.
Leerlingenaantallen
Een steeds terugkerend item is het teruglopend leerlingenaantal in het po.
De verwachting is dat vanaf 2016 de daling in het vo zal gaan voltrekken.
Halverwege 2014 bewogen de leerlingaantallen zich niet op alle vlakken
positief. In het door krimp gekenmerkte po behielden de scholen in
Hardinxveld-Giessendam dan wel hun marktaandeel, in Gorinchem lukte
dat de drie jaar ervoor niet en daalde dat met bijna een procent per jaar.
Ook al was er een kleine stijging zichtbaar, niet meer dan 55% van de
groep 8 leerlingen stroomde door naar een vo-school van OVO. Hoewel wij
vanzelfsprekend staan voor keuzevrijheid van ouders, roept een dergelijk
beeld wel vragen op. We zijn daar in de tweede helft van 2014 bewust
over gaan nadenken en hebben plannen ontwikkeld – waarvan OVO
Talentontwikkeling een heel mooi onderdeel is – en zijn daarmee in 2015
aan de slag gegaan. Al met al een interessante fase van bewustwording en
planvorming. Blijkbaar is dat niet onopgemerkt voorbijgegaan. Op teldatum 1
oktober 2015 stabiliseerde het marktaandeel van OVO in Gorinchem, voor het
eerst na drie jaar en groeide de doorstroom naar OVO-vo tot 64%.

Omnia College

1 1 .

11.1 Planning- en Controlcyclus
		 e n M a n a g e m e n t r a p p o r t a g e s

F i n a n c i e ë n

De Planning- en Controlcyclus is geïntegreerd in onze organisatie. De
Planning & Controlcyclus behelst de planning van de totstandkoming van
de jaarrekening, de formatie van het nieuwe schooljaar, het opstellen van
de schoolplannen, de oplevering van de managementrapportages en de
meerjarenbegroting. Maar ook de momenten waarop verantwoording wordt
afgelegd aan de Raad van Toezicht en het Gemeenschappelijk Orgaan zitten
hierin in verankerd.
In 2015 zijn er vijf financiële managementrapportages opgesteld. Deze
MARAP’s werden gemaakt van alle kostenplaatsen (per school, bovenschools
budget) en geconsolideerd via de vier sectoren (Gymnasium, Merewade
College, primair onderwijs en bestuursbureau) naar totaal Stichting OVO.

11.2 Resultaat per locatie

Halverwege 2015 is het gelukt om de Rijksbijdragen van het Merewade
College te splitsen naar de verschillende locaties/kostenplaatsen (Fortes
Lyceum, OVO Omnia College, MWC Pro, TOP-klas en NLG). Vanaf de update
2015 was de splitsing een feit. Hierdoor kan het resultaat nu per locatie
opgeleverd worden, een lang gekoesterde wens.

11.3 Begroting

In het najaar van 2015 vond het jaarlijkse begrotingsproces weer plaats. Na
de zomervakantie startten we met de zomernota 2015 waarin het schooljaar
2014/2015 werd afgesloten.
We stelden de kaderbrief bij de begroting 2016 op waarin doelen en gewenste
resultaten vanuit het strategisch plan van OVO ‘Focus’ voor de komende
periode zijn uitgewerkt. De kaderbrief is vastgesteld door de Raad van
Toezicht.
Daarna gingen we aan de slag met de (meerjaren)begroting 2016 t/m 2018.
Nieuw dit jaar was het opstellen van de begroting voor het nieuwe Omnia
College, een samenwerking tussen het Wellantcollege en OVO. Eerst moest de
begroting van Omnia College opgesteld en goedgekeurd worden, daarna kon
het OVO deel van Omnia College opgenomen worden in de begroting van het
Merewade College van OVO.
De concept meerjarenbegroting 2016 was voor alle onderdelen (m.u.v.
het Merewade College) in eerste instantie voor de herfstvakantie
af en ter advisering naar de MR’en van de scholen en de GMR’en
verstuurd. De loonsverhoging zorgde er na de herfstvakantie voor dat
de meerjarenbegroting voor alle onderdelen aangepast moest worden.
Uiteindelijk is de meerjarenbegroting 16 november 2015 aan de RvT en de
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gemeenten opgeleverd. In de vergadering van de RvT van 24 november 2015 is
de meerjarenbegroting goedgekeurd.
De meerjarenbegroting 2016 t/m 2018 laat zien dat de eigen
vermogenspositie van Stichting OVO de komende jaren verbetert. Na jaren
van tekorten bij het Merewade College (o.a. veroorzaakt door voorfinanciering
- gedurende 5 maanden - t.g.v. grote groei aantal leerlingen) ziet de
meerjarenbegroting er vanaf 2016 anders uit. Er gaan dan positieve resultaten
opgeleverd worden door het Merewade College: de voorfinanciering van de
afgelopen jaren houden we dan over.

11.4 Resultaat van Stichting OVO
		 2 0 1 5
Het werkelijk resultaat 2015 van Stichting OVO is - € 768.586, begroot was
- € 349.469. Dat betekent dat het resultaat € 419.117 afwijkt van de begroting.
Dit is veroorzaakt door uitgaven die in 2014 waren begroot, maar pas in 2015
zijn uitgegeven ten laste van de bestemmingsreserve personeel po en door
hogere personele en materiële lasten dan begroot, als gevolg van de grote
stijging van het aantal leerlingen op het OVO deel van Omnia College.
Een uitgebreide toelichting op de resultaten vindt u in ons jaarverslag op
www.stichtingovo.nl

11.5 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
RvT 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 2015 heeft opnieuw een uitgebreide analyse in het
kader van risicomanagement plaatsgevonden. Daarbij waren diverse
interne stakeholders van OVO betrokken: leden van de RvT, MTO, leden
van de GMR’en, een aantal schooldirecteuren en medewerkers van het
bestuursbureau. Deze analyse heeft een herijking van de belangrijkste
risico’s voor OVO opgeleverd. Ofwel risico’s die het realiseren van financiële
continuïteit van Stichting OVO in de weg kunnen staan.
De risicomanagementanalyse heeft zich geconcentreerd op de kern- en
strategische risico’s.

37

De analyse heeft de volgende top 10 van risico’s opgeleverd:
1. Demografische ontwikkelingen (krimp);
2. Intern verandervermogen;
3. Concurrentie (OVO slaagt er onvoldoende in haar USP te duiden in een
concurrerend veld);
4. Werkdruk (wordt niet verminderd);
5. Positionering op de markt met bijvoorbeeld OVO Talentontwikkeling;
6. Imago;
7. Vakbekwaamheid personeel kunnen toetsen, controleren, meetbaar
maken;
8. Implementatiekracht (kunnen focussen) - cultuur;
9. Draagvlak voor veranderingen en ombuigingen;
10. Competentiemanagement invoeren.
Deze risico’s zijn gerubriceerd in een drietal dominante, samenhangende
thema’s:
A.
Positionering van de groep scholen, met elementen als demografische
ontwikkelingen (krimp) en ons marktaandeel, intern doorstroompercentage
OVO-po naar OVO-vo, USP t.o.v. concurrentie, positionering met OVO
Talentontwikkeling en imago;
B.
Kwaliteit, met elementen als werkdruk, kwaliteitsbeleid,
onderwijskwaliteit, vakbekwaamheid en competentiemanagement;
C.
Cultuur/implementatiekracht, met elementen als draagvlak voor
verandering, verandervermogen, operationalisering strategie, openbare
kernwaarden en professionele cultuur.
Deze 3 thema’s zijn onder meer gebruikt als basis voor het opstellen van
het nieuwe strategisch plan Focus. Begin november 2015 is tijdens een
begrotingsoverleg met het MTO, schooldirecteuren po en coördinatoren
bestuursbureau vastgelegd hoe OVO denkt om te gaan met de
geïnventariseerde risico’s (vermijden, verminderen, overdragen of accepteren).
Daaruit kwam vooral naar voren dat de meeste maatregelen om onze top
10 aan risico’s zo klein mogelijk te maken, reeds opgenomen zijn in het
strategisch beleidsplan van OVO en de meerjarenbegroting 2016. Wat resteert
is een post onvoorzien, die vooral externe, niet door OVO beïnvloedbare risico’s
moet gaan afdekken. Voorbeelden zijn schommelingen in leerlingenaantallen,
aanpassing van bekostigingssystematiek PO en VO, Rijksbijdragen, enz.
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Onze scholen
J.P. Waale

J . P . W a a l e

J.P. Waale
Persoonlijk, nieuwsgierig en uitdagend
Waar wij voor staan
Hier leren kinderen om zelfbewust en nieuwsgierig in het leven te staan. Zij
onderzoeken welke manier van leren bij hen past. We vinden het belangrijk
dat kinderen een stevige, brede basis ontwikkelen, zodat zij vanuit hun eigen
talent leren omgaan met veranderingen. Wij streven naast hoge opbrengsten
op kennis, vooral op een hoge mate van welbevinden, zelfstandigheid én
respectvol omgaan met elkaar. Dat zijn de aspecten die er in de maatschappij
toe doen. Nu en later.
Onze school
Op onze kleine basisschool is respect een manier van leven. Als openbare
school laten we onze leerlingen in aanraking komen met verschillende
geloofs- en levensovertuigingen.
Kinderen werken op de J.P. Waale aan betekenisvolle taken. Dit blijkt vooral
uit de methodekeuze voor Kansrijke Taal en Topondernemers. Leren van en
met de echte wereld om ons heen. We besteden ook spelenderwijs aandacht
aan een gezonde levensstijl: voldoende bewegen, gezonde voeding en
verantwoorde keuzes maken. Kinderen leren dat zij aan geluk en gezondheid
zelf een bijdrage kunnen leveren.
Wat wij in 2015 verbeterden
In 2015 hebben wij ons nadrukkelijk gericht op het leren van het jonge
kind. Het magische leren van jonge kinderen onderscheidt zich van het
cognitieve (schoolse) leren van kinderen vanaf groep 3. Om die reden heeft in
de kleutergroepen het spelen een centrale rol gekregen. Vanuit uitdagende
thema’s die kinderen prikkelen om ermee aan de slag te gaan, komen alle
leergebieden aan de orde. Ook in de groepen 3/4 hebben de middagen een
speelsere insteek, zodat ook daar een leerzame combinatie van spelen en
leren is ontstaan.
Daarnaast wilden wij investeren in de samenwerking met ouders én met SKG
(die met een kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in ons gebouw gevestigd is).
Geïnspireerd door de LimonadeBrigade bieden wij onderdak aan ons eigen
Peutercafé. Hier komen ouders van jonge kinderen samen om ervaringen over
het ouderschap met elkaar te delen. Vaak sluit een deskundige aan voor een
leuk en interessant onderwerp.
Bijzonder in 2015
Vanaf de renovatie van ons schoolgebouw hadden wij de wens om van de
centrale ruimte op onze bovenverdieping een heus Leerplein te maken. En
dat is gelukt! Met mooie en uitnodigende meubels zijn diverse werkplekken
gecreëerd. Je kan er werken met tablet, samenwerken of lekker lezen! Op ons
Leerplein werken kinderen van de groepen 3 tot en met 8 door elkaar heen.
Vooral het Ontdek-uur is een groot succes. Tijdens dit uur kunnen kinderen uit
de bovenbouw uit allerlei uitdagende opdrachten rondom techniek, digitale
geletterdheid en natuur kiezen. Op speelse wijze komen alle zogenaamde
21e-eeuwse vaardigheden aan bod. De leerkracht heeft binnen deze
werkvorm vooral een coachende en stimulerende rol.
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Daltonschool De Poorter
Lekker veel samen leren!
Waar wij voor staan
Onze school is de eerste vreedzame daltonschool in Gorinchem. 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 2015 verbeterden
In 2015 zijn we gestart met LOGO300, een methode voor woordenschatontwikkeling in de onderbouw. De eerste resultaten zijn zeer positief.
Verder is De Poorter gestart met de opleiding die leidt tot erkenning als
Vreedzame School. De Vreedzame School is een compleet programma voor
sociale competentie en democratisch burgerschap op de basisschool. Het
beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen
zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om
samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich
verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de
verschillen tussen mensen.
Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie. In
het tweejarige invoeringstraject staat in de teamtrainingen het bijbehorende
leerkrachtgedrag centraal. In het eerste jaar wordt de lessenserie ingevoerd en
in het tweede jaar gaan we werken met leerlingmediatie.
Na de invoering is er een vervolgmodule beschikbaar: De Groepsvergadering
(waarin een democratisch hart in klas en school wordt georganiseerd waar
leerlingen een echte stem hebben, en mogen meepraten over zaken die hen
aangaan). Een vervolgmodule Gedrag is in de maak.
Bijzonder in 2015
Het team heeft hard gewerkt aan de voorbereiding voor de visitatie van de
Nederlandse Daltonvereniging. Elke vier jaar komt er een commissie op de
school om te kijken of De Poorter nog een goede daltonschool is. Samen
met ouders is de visie tegen het licht gehouden en bijgesteld naar de
nieuwe kernwaarden: reflectie, samenwerken, effectiviteit, zelfstandigheid
en verantwoordelijkheid. Verder was het door de school georganiseerde
Symposion bijzonder; op donderdag 18 juni 2015 was het feest op
Daltonschool De Poorter. Een sport- en spelochtend, roofvogelshow en een
minisymposion maakten de dag tot een groot succes. De dag stond in het

teken van vogels. In de ochtend speelden alle kinderen spelletjes. daarna
volgde een echte roofvogelshow. Verschillende roofvogels scheerden over
de hoofden van de kinderen en we leerden veel over deze prachtige dieren.
De dag werd afgesloten met het Poorter Symposion. Al een aantal weken
werken alle groepen aan kunstwerken over vogels. Op donderdagmiddag
werden deze tentoongesteld in de Gildenwijk. Met hun ouders liepen de
kinderen een heuse kunstroute langs alle prachtige werken.

De Poorter
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Anne Frankschool
Volop in beweging
Waar wij voor staan
Wij ondersteunen leren in het algemeen en zelfstandig leren in het bijzonder
met een klimaat waarin leerlingen plezier ontwikkelen in bewegen en
mentale activiteit af kunnen wisselen met lichamelijke. Obs Anne Frank staat
daarom bekend als een school waar gericht aandacht is voor lichamelijke
beweging ter ondersteuning van het totale leren. Deze aandacht voor
beweging draagt bij aan het hogere doel: leiding leren geven aan jezelf.
Obs Anne Frank ontwikkelt, in samenwerking met SKG, Gorinchem Beweegt,
het vo en ketenpartners, praktische handvatten voor ouders om hen te
ondersteunen in het stimuleren van de zelfstandigheid en gezond bewegen
van hun kinderen in de thuissituatie.
Onze school
‘Volop in beweging’ is ons motto omdat wij het belangrijk vinden dat het
leren van leerlingen wordt afgewisseld met bewegen en muziek, zodat zij zich
beter kunnen concentreren in de lessen. Tevens besteden wij aandacht aan
gezonde voeding, omdat dit ook onderdeel uitmaakt van de gezondheid van
het kind. Een basis om te kunnen presteren.
Ons doel is dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot sociale, zelfredzame
en actieve burgers die nu en later op een goede manier functioneren in de
samenleving.
Naast de leerlingen betrekken wij ook ouders actief bij de school. Niet
alleen om te helpen, maar ook als educatief partner. Ouders zijn regelmatig
onderdeel van het leren van hun kind. Dit gebeurt in groep 1-2 aan het begin
van de dag en in de rest van de school aan het einde van de maand door
middel van een inloop tijdens de lessen.
Wat wij in 2015 verbeterden
• We realiseerden een profilering: De Gezonde School:
- Gezond in werk- en leefklimaat
- Gezond in kwalitatief onderwijs
- Gezond in bewegen
• We introduceerden SIRE (Sterk In Reflectie en Evaluatie) o.l.v. Hans
van Rijn, waarin leerkrachten zelfstandig onderzoeken hoe en waar zij
effectiever kunnen zijn in hun onderwijs.
• We realiseerden een nieuw ouderbeleid, waarmee we de communicatie
met ouders planmatig enorm verbeterden.
• We ontwikkelden ‘spelen en leren samen met ouders’ verder in de groepen
1 en 2; een geheel nieuwe visie op het werken met kleuters.
• We verbeterden de samenwerking en de contacten met Peuterspeelzaal
Bommes op het gebied van een doorgaande ontwikkellijn.
• We realiseerden samen met Martijn Lukkien ouder- en taalcursussen en
een taalcafé voor ouders.
• We legden goede contacten met externe en wijkpartners. Waardoor de
school centraal punt is in de wijk en er veel activiteiten gehouden worden.

•

Er is een docent Engels, die een uur per week lesgeeft in de groepen
7-8, waarmee we het niveau van het Engels en de aansluiting met het vo
verbeterden.

Bijzonder in 2015
• De leerlingenraad organiseerde een succesvolle activiteit; ‘Anne Frank’s
got talent’.
• De Anne Frank ging het nieuwe schooljaar verder met 1 directeur.
• We organiseerden een flessenactie, internet veiling en Fancy Fair voor
het ‘Vergeten Kind’. Maar er werd ook een zeer geslaagd Halloweenfeest
voor onder- en bovenbouw, georganiseerd door ouders, waarvan de
opbrengst ook naar het ‘Vergeten Kind’ ging.
• Groep 8 organiseerde o.l.v. hun leerkracht en docente Engels een High
Tea voor de oudere bewoners uit de buurt.
• Programmeren in groep 7 op een professionele manier.

Anne Frank
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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. We besteden
aandacht aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden. We leren
onze leerlingen zelf ontdekken hoe ze kennis moeten verwerven, hoe ze
initiatief kunnen nemen en hoe ze opdrachten zelfstandig kunnen uitvoeren.
Onze school
Ieder kind moet tot zijn recht kunnen komen. Daarom is er binnen onze
school ruimte en aandacht voor elk kind. Daarom ook nemen we onze
kinderen 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. En dat
betekent onder andere dat we tijd en aandacht besteden aan het voorkomen
van discriminatie en pesten.
Wat wij in 2015 verbeterden
In 2015 rondden wij de invoering van de 1-zorgroute af. Voor alle kernvakken
wordt nu gewerkt met groepsplannen en -overzichten. Wij continueerden de
scholing in didactische vaardigheden op het gebied van begrijpend lezen.
Voor taal is een nieuwe methode ingevoerd: Taal op Maat. Een moderne
methode die voldoet aan de nieuwe referentieniveaus voor taal. Ook zijn we
gestart met ZIEN!, een hulpmiddel voor iedere leerkracht om de signalen
van leerlingen op te vangen. Hierdoor is hij in staat de kinderen in zijn groep
beter te begrijpen. Doordat ZIEN! de leerkracht ook suggesties geeft voor
ondersteuning, kan de leerkracht de groep, een groepje kinderen of een kind
een stapje verder helpen wanneer er behoefte is aan hulp.
Bijzonder in 2015
Voor de herinrichting van het schoolplein heeft een werkgroep, bestaande
uit ouders, leerlingen en teamleden, een prachtig plan voor een wijkplein
opgesteld. Het wijkplein gaat ruimte bieden voor sport, spel en ontmoeting.
Inmiddels is de helft van het benodigde budget bijeen gebracht en het is de
wens van de school om het plein in 2016 te kunnen realiseren.
Alle kinderen gingen op wereldreis tijdens de projectweek “De Tweemaster de
wereld rond”.
Tijdens de week van het openbaar onderwijs leerden de kinderen over de
kinderrechten en deze werden samen met kinderen van de overige OVO-poscholen overhandigd aan de burgemeester en de wethouder.
In september renden de kinderen van De Tweemaster een prachtig bedrag
bijeen voor Stichting Het vergeten Kind.
Ook heeft De Tweemaster zich aangesloten bij de vereniging
Begaafdheidsprofielscholen voor kennisdeling, de school is aspirant-lid
geworden. Begaafdheidsprofielscholen kenmerken zich door kwalitatief
hoogwaardig onderwijs en begeleiding voor hoogbegaafde leerlingen.

De Tweemaster
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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 HardinxveldGiessendam. 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 2015 verbeterden
In 2015 evalueerden en actualiseerden we ons jaarplan, verschillende
beleidsplannen en ons schoolondersteuningsprofiel. Daarnaast schreven
we een verbeterde versie van ons jaarplan en oudercommunicatieplan. We
vervolgden de teamscholing SIRE (Sterk In Reflectie en Evaluatie) om het
eigenaarschap van leerkrachten en kinderen te kunnen vergroten. Het team
volgde een scholing LOS (lerend, ontdekkend en samenwerkend leren). Verder
werkten we in werkgroepen 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 in (Groove Me) 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 2015
De samenwerking op lokaal niveau met de collega’s van de bijzonder scholen
verloopt uitstekend en zeker te benoemen is de prima samenwerking van
onze school met de bijzondere school aan de Tonneband. Onder leiding van
medewerkers van de Cultuurloper is gestart met een teamscholing op het
gebied beeldende kunst. Dit resulteerde in o.a. een tentoonstelling van kunst
producten van de kinderen in het museum de Koperen Knop.
Er wordt vorm gegeven aan de profilering van de school: “ Talentontwikkeling”
op De Driemaster. Hierbij worden ouders, maatschappelijke instellingen en,
waar mogelijk, bedrijven nauw betrokken.
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 2015 verbeterden
In 2015 stabiliseerden of verbeterden de resultaten van onze school
opnieuw. We schreven een nieuwe versie van ons jaarplan en
schoolondersteuningsprofiel en realiseerden een oudercommunicatieplan.
Daarnaast actualiseerden beleidsplannen op het gebied van Rekenen en
Taal. We vervolgden de teamscholing SIRE (Sterk In Reflectie en Evaluatie)
om het eigenaarschap van leerkrachten en kinderen te kunnen vergroten. De
implementatie van de methode LOS (Leren, ontdekken en samenwerken) is
vanaf groep 5 gestart. Tot slot voerden we schoolbreed een nieuwe methode
voor Engels in (Groove Me) 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 2015
Onder leiding van medewerkers van de Cultuurloper is gestart met een
teamscholing op het gebied van beeldende kunst. Er wordt vorm gegeven
aan de profilering van de school: de Merwedeschool als “De ondernemende
school”. Hierbij worden ouders, maatschappelijke instellingen en bedrijven
betrokken.
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

M e r w e d o n k

Waar wij voor staan
In mei 2015 hebben we met het team een nieuwe missie en visie voor De
Merwedonk opgesteld. Een missie en visie zijn ‘levende documenten’ die
moeten aansluiten bij de hedendaagse (leer)behoeften van uw kind(eren).
Vanuit deze missie en visie werken wij om uw kind(eren) zo optimaal
mogelijk, binnen de mogelijkheden van de school, te begeleiden naar de
toekomst.
Missie
Uitgangspunt op De Merwedonk is dat we streven naar maximale en
veelzijdige ontwikkeling voor ieder kind, daarbij gebruik makend van zijn of
haar talenten.
Visie
Hieraan willen we vorm geven door...
… de kinderen onderwijs te bieden in veilig pedagogisch klimaat en het
creëren van een open houding die gebaseerd is wederzijds respect.
… ons onderwijs in overleg met de verschillende partijen (kind, ouder,
leerkracht) zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften en
talenten van de kind(eren).
… kinderen medeverantwoordelijk te laten zijn en eigenaarschap te geven over
hun leerproces.
… kwalitatief goed en uitdagend onderwijs te bieden .
… een doorgaande lijn van peuter tot puber te creëren.
In het schoolplan 2015-2019 staat de visie verder uitgewerkt.
Onze school
Onze school is ondergebracht in de Brede School ‘Merweplein’. In die
Brede School organiseren we onderwijs en opvang professioneel met
elkaar. We werken 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 2015 verbeterden
In 2015 is het proces rondom kwaliteitsmeting bij het personeel voortgezet
om zodoende het onderwijs in de groepen naar een hoger niveau te tillen.
De gehele groepsplancyclus werd opnieuw in kaart gebracht en afgestemd
om de onderwijsbehoeften van de kinderen nog beter te monitoren
en hen het juiste aanbod te bieden.Daarnaast zijn we gestart met een
rekenverbetertraject onder leiding van Ceciel Borghouts.
De nieuwe taal methode ‘Taal op Maat’ is geïmplementeerd en zo ook de
nieuwe versie van Veilig Leren Lezen. Verder zijn we gestart met Engels in alle
groepen middels de methode ‘Groove Me’.
Met betrekking tot gedrag hebben we met de gedragswerkgroep de regels
gecomprimeerd tot een drietal duidelijke regels die in het schoolgebouw
zichtbaar zijn.
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Bijzonder in 2015
Begin 2015 hebben wij een nieuwe IB-er benoemd.
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. De kerstviering was ook weer erg gezellig.
Ons korfbalteam zette een prachtige prestatie neer door tweede van
Nederland te worden tijdens de finale in Dordrecht.
Daarnaast onderging het gebouw een facelift. De aula werd verbouwd en
geschilderd waardoor deze er nu weer ruimtelijk en fris uitziet. Ook de gang
bij de kleuters werden voorzien van een mooie kleur, waardoor deze er ook
weer prachtig uitziet.

De Merwedonk
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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.

R e i n a l d

Onze school
Om beter te kunnen inspelen op de ontwikkeling van kinderen, werken we
op onze school met faseonderwijs. Bij ons 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 een half jaar te versnellen.
Wat wij in 2015 verbeterden
We geven wereldoriëntatie vanaf fase 10 niet meer vanuit een boek, maar met
methodes die online beschikbaar zijn.
Bij de kleuters hebben we een observatiesysteem ingevoerd: BOSOS. Hiermee
zijn we gestart voor onze jongste kleuters en dit zal worden uitgebreid.
In augustus 2015 zijn we met alle groepen gestart met Engels aan de hand
van de methode Groove Me.
Het handelingsgericht werken doen we sinds 2015 vanaf fase 10. Kinderen
wordt geleerd zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor
hun eigen werk. Dit is een proces waarmee we ons onderwijs nog meer willen
optimaliseren.
Dit jaar hebben we voor het eerst een groep voor fase 16+ binnen de school
gehad. Voor deze groep is een mooie samenwerking opgezet met de voscholen van Stichting OVO. De fase 16+-kinderen gingen drie keer per week
een dagdeel naar de locaties van het OVO-vo. De projecten werden afgesloten
met een presentatie voor ouders en andere belangstellenden.
In de hallen van de Graaf Reinald is vloerbedekking gekomen en hebben we
nieuwe leerplekken gemaakt. Dit geeft veel rust in de hal waardoor er nog
beter gewerkt kan worden door de kinderen.
Bijzonder in 2015
In 2015 groeide onze instroom, tegen de verwachtingen en trend in, opnieuw
(van 201 leerlingen naar 208 leerlingen). Natuurlijk zijn we daar erg gelukkig
mee.
We hebben in november een zeer druk bezochte opa&omadag gehad. Er
waren maar liefst 160! grootouders die een kijkje kwamen nemen bij hun
kleinkind(eren).
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Gymnasium Camphusianum
Kleinschalig op hoog niveau
Waar wij voor staan
Het Gymnasium biedt voorbereidend wetenschappelijk onderwijs op het
hoogste niveau. Een centrale rol is weggelegd voor de klassieke taal en
cultuur. Bij het Camphusianum worden leerlingen aangesproken op hun
veelzijdige, individuele talent, binnen en buiten de school. Wij bieden een
brede vorming aan, zodat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. De
school staat garant voor passend onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen.
Onze school
Onze school is het zelfstandig, categorale gymnasium voor Gorinchem en de
wijde omgeving.
Het Camphusianum is een kleinschalige schoolgemeenschap van leerlingen,
personeelsleden en ouders/verzorgers. Het schoolklimaat wordt getypeerd
door verdraagzaamheid, saamhorigheid en veiligheid.
Wat wij in 2015 verbeterden
Ons profiel als Begaafdheidsprofielschool is versterkt met de specifieke
aandacht voor jonge, (hoog)begaafde leerlingen, binnen en buiten OVO. Ook
de groei van het UTalent-programma, binnen (speciale bètamodules) en
buiten de school (activiteiten op de Universiteit Utrecht), en de ontwikkeling
van het Honoursprogramma, samen met andere zelfstandige gymnasia in
Nederland, dragen daaraan bij. Herziening van de lessentabel is onder de
loep genomen door een stuurgroep, mede met het oog op Onderwijs 2032.
Daarnaast is er fors gewerkt aan het beleid t.a.v. mentoraat, genotmiddelen en
gezonde school.
Bijzonder in 2015
Het Gymnasium Camphusianum heeft in 2015 zijn maximale omvang met
742 leerlingen in een optimaal benut gebouw bereikt, zoals voorspeld in 2011
na de laatste verbouwing van Het Gebouw.
Als onderdeel van het cyclisch kwaliteitsbeleid werd het Collegiaal
waarderend onderzoek vanuit Stichting Het Zelfstandig Gymnasium
uitgevoerd, als vervolg op de BPS-visitatie in 2013.
In het najaar is onze school direct betrokken geweest bij de voorbereidingen
voor de komst van onze nieuwe buren, de Noodopvang Vluchtelingen
Gorinchem.

Gymnasium Camphusianum

Fortes Lyceum

Fortes Lyceum
Talent-ontwikkelprogramma’s
Waar wij voor staan
Binnen onze school willen wij kinderen en jongeren zo aansporen, motiveren
en toerusten dat ze hun volwassen leven in 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 school binnen mavo, havo,
atheneum of technasium.
We vinden het belangrijk onze leerlingen voor te bereiden op goed
burgerschap, maatschappelijke verantwoordelijkheid en geven ze graag een
stukje wereldbesef mee. Daarnaast willen we hen bewust maken van de
verantwoordelijkheid die ze hebben in hun eigen leerproces.
Onze school
Wij organiseren ons onderwijs in afdelingen waardoor onze leerlingen hun
school als vrij klein en overzichtelijk ervaren.
Daarnaast proberen wij school te laten aansluiten bij 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 2015 verbeterden
Vanaf 2014 geven we nog meer aandacht aan leerlingen met specifieke
leerachterstanden of specifieke leerbehoeften. Leerlingen kunnen daartoe
elke ochtend tussen 08.15 en 08.45 uur maatwerklessen volgen en krijgen dan
extra aandacht en ondersteuning. Daar hebben we in 2015 de zogenaamde
zomerschool aan toegevoegd. Twee weken extra les tijdens de zomervakantie
in de vakken waarin je de onvoldoendes kunt wegwerken.
Bijzonder in 2015
Vanuit een hbs via RSG en Merewade College is onze school in oktober 2015
omgedoopt tot Fortes Lyceum. Daarmee kunnen we ons beter onderscheiden
en willen we een nieuwe ster aan het firmament gaan vormen.

58

Fortes Lyceum

Omnia College

Omnia College
De wereld aan je voeten
Waar wij voor staan
Omnia College bereidt jongeren optimaal voor op het vervolgonderwijs en
de arbeidsmarkt. De school biedt hiervoor opleidingen aan in alle sectoren
van het vmbo. De leerling kan kiezen wat hij wil en hij kan (in de onderbouw)
altijd switchen. De vraag en de behoefte van de leerling staan dus centraal.
Dat geldt ook voor de inrichting van het lesprogramma. Maatwerk,
differentiatie en gepersonaliseerd leren vormen hierbij het uitgangspunt.
Onze keuze voor digitaal onderwijs, met de mogelijkheid voor leerlingen
om op hun eigen niveau en in hun eigen tempo te leren, is hier mede op
gebaseerd.
Onze school
Omnia College is een samenwerking tussen Stichting OVO en Wellantcollege.
Om de goede samenwerking te onderstrepen hebben de scholen gekozen
voor een nieuwe naam, Omnia College. Omnia betekent ‘alles’ en geeft direct
de meerwaarde van de samenwerking aan. Want met deze samenwerking is
er een vmbo-school gecreëerd voor de hele regio met alle vmbo opleidingen
onder één dak. Hoewel beide scholen onder de naam Omnia College
verdergaan, blijven Merewade College en Wellantcollege formeel twee aparte
scholen met een eigen bestuur. De belangrijkste afspraken tussen de beide
besturen zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
Wat wij in 2015 verbeterden
Voor de overstap naar Omnia College hebben we het gebouw binnen en
buiten aangepast, met onder andere een kas van 300 m2 en een dierenweide,
en we hebben een geheel nieuwe huisstijl geïmplementeerd. Met de payoffline ‘De wereld aan je voeten’ willen we ons presenteren als een school van
deze tijd (alle leerlingen een eigen laptop) met een uniek onderwijsaanbod.
Ook hebben we onderwijskundige keuzes gemaakt, waarbij we o.a. gekozen
hebben voor meer praktijk in de onderbouw.
Bijzonder in 2015
In 2015 steeg het leerlingenaantal, met een historische aanmelding van 150
leerlingen, naar ongeveer 600 leerlingen. De school is daarmee in vier jaar tijd
met ruim 200 leerlingen gegroeid. Ons sterk verbeterde imago en initiatieven
als de TOP-klas spelen daarbij een belangrijke rol.
Bijzonder is ook de start van de Nieuwkomersklas in oktober 2015. De
Nieuwkomersklas bestaat vooral uit Syrische vluchtelingen. Hieruit zijn
ook weer andere bijzondere ontwikkelingen voortgevloeid, zoals het
taalcoachproject met Rotaryclub Gorinchem. Hierbij verzorgen leden van de
Rotaryclub wekelijks taallessen aan de kinderen van de Nieuwkomersklas. Ook
ondernemen ze samen uitstapjes. Dit tot veel (leer)plezier van de kinderen!
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Merewade Praktijkschool
Samen op weg naar een passende werkplek
Waar wij voor staan
Merewade Praktijkschool bereidt jongeren met een beperkt IQ (60-75)
optimaal voor op een passende werkplek op de arbeidsmarkt. Dat doen we
door de leerlingen zeer intensief te begeleiden op school en in de praktijk.
Hierbij vormen maatwerk, uitgaan van wat de kinderen kunnen en blijven
geloven in een passende oplossing voor iedere leerling, het uitgangspunt.
Onze school
Merewade Praktijkschool biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen van
12 tot 18 jaar voor wie het vmbo-diploma te hoog gegrepen is. Een deel van
de leerlingen stroomt na de Praktijkschool direct door naar werk. Sommigen
leren verder op het mbo. Een aantal zal gebruik gaan maken van sociale
voorzieningen, zoals beschut werk. Door de gevolgen van de Participatiewet
en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zijn de uitdagingen voor de school
om iedere leerling naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt te begeleiden
groot. Door de leerlingen intensief te coachen en te investeren in een breed
netwerk van (leerwerk)bedrijven streven we naar een optimaal resultaat.
Wat wij in 2015 verbeterden
Om de leerlingen goed voor te bereiden op de snel veranderende
arbeidsmarkt, bieden we hen breed branchegerichte cursussen aan. Via
deze cursussen kunnen zij officiële certificaten behalen. Hiermee blijven de
leerlingen voor meerdere beroepssectoren aantrekkelijk. In 2015 hebben we
het aantal branchegerichte cursussen verder uitgebreid. Ook stapten we in
2015 over naar een nieuw leerlingvolgsysteem, waarmee we onze leerlingen
nog beter kunnen monitoren en begeleiden.
Bijzonder in 2015
Na een ziekbed van ongeveer een jaar, moesten we op 10 juli 2015 afscheid
nemen van de locatieleider van Merewade Praktijkschool, John Akkermans.
John was het boegbeeld van Merewade Praktijkschool. In hem hebben we
een bijzondere schoolleider verloren. Hij wordt gemist.

Merewade Praktijkschool
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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 individuele
medewerkers, scholen, directeuren, bestuur en toezicht 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. Ook coördineren we de werkzaamheden
die zich op het brede terrein van huisvesting en ict voordoen. In 2015
hebben we een marketing- en communicatiemedewerker (0,6 fte) en een
kwaliteitsmedewerker OVO (0,6 fte) aangenomen.
Wat wij in 2015 verbeterden
Op de afdeling PSA zijn we per 1 januari 2016 overgestapt naar een nieuw
PSA pakket (HR2Day). In 2015 zijn daarvoor de nodige voorbereidingen
getroffen. Van binnenuit en met scholing zijn we onze deskundigheid
op het gebied van HRM verder aan het ontwikkelen. Onze marketing- en
communicatiemedewerker heeft onze PR- en communicatieactiviteiten
geprofessionaliseerd en onze kwaliteitsmedewerker OVO is gestart met het
invoeren van een OVO-breed kwaliteitszorgbeleid.
Bijzonder in 2015
Voordat het nieuwe Omnia College in het nieuwe schooljaar 2015/2016
haar deuren opende is in de zomer van 2015 een grote verbouwing
gestart onder leiding van onze coördinator facilitaire zaken OVO. De
verbouwing liep door tot maart 2016. De samenwerkingsovereenkomst
tussen OVO en het Wellantcollege werd door afdeling FA uitgewerkt in
een nieuwe verdelingsbegroting, een aparte BTW-administratie en een
kostenverdelingsprogramma ten behoeve van Omnia College.

Jaarrekening

B a l a n s

31-12-2015

31-12-2014

Activa
Vaste Activa
1.2 Materiële vaste activa

5.475.829

Totaal vaste activa

5.478.376
5.475.829

5.478.376

Vlottende activa
1.5 Vorderingen
1.7 Liquide middelen
Totaal vlottende activa

903.146

832.995

4.204.076

4.412.972
5.107.222

5.245.967

10.583.051

10.724.343

3.210.121

4.013.865

4.242.120

3.850.644

2.3 Langlopende schulden

1.263

43.355

2.4 Kortlopende schulden

3.129.547

2.816.479

10.583.051

10.724.343

To t a a l a c t i va
Passiva
2.1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen

To t a a l P a s s i va

66

Begroting
2015

Realisatie
2014

Baten
3.1 Rijksbijdragen

25.827.606

25.066.425

24.968.820

29.563

-

136.437

1.299.395

1.062.125

1.428.264

27.156.564

26.128.550

26.533.521

21.686.410

20.688.976

21.173.219

814.969

776.227

814.767

4.3 Huisvestingslasten

2.081.100

2.098.950

1.977.880

4.4 Overige lasten

3.385.205

2.968.867

3.238.754

27.967.683

26.533.019

27.204.620

811.119-

404.469-

671.099-

42.533

55.000

66.547

768.586-

349.469-

604.552-

3.2 Overige
overheidsbijdragen
en subsidies
3.5 overige baten
To t a a l b a te n
Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen

To t a a l l a s te n
Saldo baten en
lasten
5. Financiële baten en
lasten
To t a a l
Resultaat

Staat van baten en lasten

Realisatie
2015
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F i n a n c i e l e
k e n g e t a l l e n
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S

olvabiliteit

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre we kunnen voldoen aan onze
langlopende verplichtingen. De solvabiliteit berekenen we op 2 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.
Ook hier geldt een ondergrens vanuit de inspectie van 30%.
2015

2014

2013

Solvabiliteit 1

30,3%

37,4%

40,0%

Solvabiliteit 2

70,4%

73,3%

71,7%

Liquiditeit

Voor een beoordeling van de liquiditeitspositie hebben we het kengetal
Current Ratio.
De Current Ratio geeft aan in hoeverre we kunnen voldoen aan onze korte
termijn-verplichtingen (één jaar). Het wordt als volgt berekend: de vlottende
activa (= vorderingen + liquide middelen) gedeeld door de vlottende passiva (=
de kortlopende schulden).
De inspectie hanteert een signaleringswaarde van 0,75. Als gezonde waarde
wordt bedrijfseconomisch een ratio van 1 gezien. Stichting OVO heeft in het
kader van risicomanagement besloten om de minimale norm van 1,1 die in
2011 is vastgesteld, aan te houden.

Current ratio

2015

2014

2013

1,6

1,9

1,9

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.

Rentabiliteit

2015

2014

2013

-2,8%

-2,3%

+ 2,1%

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 als volgt berekend:
balanstotaal -/- boekwaarde van gebouwen & terreinen, gedeeld door de
totale baten.
Voor OVO geldt een bovengrens van 35%. De veronderstelling van de
commissie is dat als instellingen meer dan 35% aan kapitaal hebben in relatie
tot hun jaarlijkse baten, een deel van dat kapitaal kennelijk niet efficiënt wordt
benut.

Kapitalisatiefactor

2015

2014

2013

28,6%

30,1%

32,0%

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 berekening is als volgt: 50% van de vervangingswaarde (=cumulatieve
aanschafwaarde) van de materiële vaste activa (niet zijnde gebouwen en
terreinen) gedeeld door de totale baten.

Financieringsfunctie

2015

2014

2013

13,2%

12,3%

13,5%

Transactiefunctie

De transactiefunctie (liquiditeit) is gelijk aan de middelen die benodigd zijn
voor een soepele bedrijfsvoering en geeft aan of wij in staat zijn om aan alle
kortlopende verplichtingen te voldoen.
De transactieliquiditeit wordt als volgt berekend: de kortlopende schulden
gedeeld door de totale baten.

Transactiefunctie

2015

2014

2013

11,5%

10,6%

11,6%
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Financiële buffer

De financiële buffer is het resterende deel van de kapitalisatiefactor en betreft
de middelen om onvoorziene risico’s af te dekken. Valt de buffer hoger uit dan
de signaleringswaarde van 5%, dan is volgens Don (vermoedelijk) sprake van
middelen die (nog) niet zijn ingezet voor het onderwijsproces. De inspectie
hanteert als signaleringswaarde 0%.

Financiële buffer

2015

2014

2013

4,0%

7,2%

6,9%

De Driemaster
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2014

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat

811.119-

671.099-

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen

814.966

814.767

- mutaties investeringssubsidies

530.430

66.541-

391.476

173.910

756

9.697-

- mutaties voorzieningen
- overig

1.737.628

912.439

Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen
- schulden

70.151-

328.752

270.976

412.424-

Totaal kasstroom uit
bedrijfsoperaties 		
Ontvangen interest
Betaalde interest

200.825

83.672-

1.127.335

157.668

42.533

66.555

-

8-

Totaal kasstroom uit
operationele activiteiten

42.533

66.547

1.169.867

224.215

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste
activa
Desinvesteringen in materiële
vaste activa
Totaal kasstroom uit
investeringsactiviteiten

1.378.763-

632.594-

-

1.378.763-

632.594-

Mutatie liquide middelen

208.896-

408.379-

Beginstand liquide middelen
per 31 dec. 2014:

4.412.972

Eindstand liquide middelen per
31 december 2015:

4.204.076
208.896-

Beginstand liquide middelen
per 31 dec. 2013:

4.821.351

Eindstand liquide middelen per
31 december 2014:

4.412.972

K a s s t r o o m o v e r z i c h t

2015

408.379-
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B e g r o t i n g

2016
Rijksbijdragen

2018

26.538

26.498

25.962

66

66

66

1.052

1.032

1.008

TOTAAL BATEN

27.656

27.597

27.036

Personeelslasten

21.786

21.452

21.174

892

863

835

Huisvestingslasten

2.069

2.094

2.083

Overige lasten

2.986

2.897

2.838

27.734

27.306

26.930

SALDO BATEN EN LASTEN

-78

+290

+106

Financiële baten en lasten

30

30

30

-48

+320

+136

T.l.v. bestemmingsreserves

-181

-42

0

RESULTAAT NAAR
ALGEMENE RESERVE

+133

+362

+136

Overige overheidsbijdragen
en subsidies
Overige baten

Afschrijvingen

2 0 1 6
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2017

TOTAAL LASTEN

TOTAAL RESULTAAT

B i j l a g e n

P e r s o n e e l s a a n t a l l e n
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To t a a l a n t a l f te OVO o p 1 o k to b e r
GYMN

MWC

PO

BB

TOTAAL
OVO

2011

46,5

148,3

121,0

9,8

325,6

2012

47,3

131,3

118,3

9,7

306,6

2013

50,3

134,3

110,9

9,8

305,4

2014

51,2

136,9

103,6

10,1

301,9

2015
51,3
136,9
102,5
11,6
302,3
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.
Aantal fte MWC
Fortes
Lyceum
Totaal
1-10-2015

Omnia
Merewade NLG
College Pro

72,0

50,3

14,1

TOTAAL
MWC
0,4

136,9

Aantal fte OVO naar functie per 1-10-2015
GYMN

MWC

PO

BB

College van
bestuur

TOTAAL
OVO
1,0

1,0

Directie

2,0

3,0

8,8

13,8

OP

41,5

104,9

85,5

231,9

7,8

29,0

8,2

10,6

55,6

51,3

136,9

102,5

11,6

302,3

OOP
Totaal
1-10-2015

In 2014 was de verhouding man / vrouw: 33% / 67%

Aantal fte MWC naar functie per 1-10-2015
Fortes
Omnia
Merewade NLG
Lyceum College Pro
Directie

TOTAAL
MWC

2,0

0,7

0,3

3,0

OP

56,4

38,2

10,3

104,9

OOP

13,6

11,4

3,6

0,4

Totaal
1-10-2015

29,0
136,9

Nominaal aantal medewerkers OVO per 1-10-2015
GYMN
Aantal
medewerkers

MWC

PO

70

175

Verhouding
man / vrouw

47% / 53%

45% / 55%

Gem. leeftijd

48,7

44,5

BB
159

TOTAAL
OVO
19

423

15% / 85% 21% / 79%

33% / 67%

43,6

47,7

45,0

Nominaal aantal medewerkers MWC per 1-10-2015
Fortes
Omnia
Merewade NLG
Lyceum College Pro
Aantal
medewerkers

TOTAAL
MWC

83

69

21

2

175

Verhouding
man / vrouw

45% / 55%

41% / 59%

52% / 48%

50% /
50%

45% / 55%

Gem. leeftijd

44,4

46,3

44,4

38,5

44,5
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Z i e k t e v e r z u i m
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Ziekteverzuimpercentages
Voortgezet
Onderwijs

Primair
Onderwijs

To t a a l OVO

OVO in 2015

3,4%

4,5%

3,7%

Referentiegroep
2015

nnb

nnb

nnb

OVO in 2014

2,8%

5,3%

3,7%

Referentiegroep
2014

4,9%

6,1%

4,9%

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%

De landelijke benchmarkcijfers (de referentiegroep) voor het jaar 2015 zijn op
dit moment nog niet bekend. Wel kan de vergelijking gemaakt worden met
de kwartaalcijfers van het CBS. Deze geven aan dat Stichting OVO de eerste
drie kwartalen van 2015 onder het landelijk gemiddelde zit.
Kwartaalcijfers OVO en CBS
To t a a l OVO

CBS
(bedrijfstak
onderwijs)

1e kwartaal 2015

4,2

5,6

2e kwartaal 2015

4,0

4,9

3e kwartaal 2015

2,8

4,2

4e kwartaal 2015

3,8

nnb

A f k o r t i n g e n

W o o r d e n l i j s t
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Afkorting betekenis
ARBO

ARBeidsOmstandigheden

BAPO

Bewuste ArbeidsParticipatie Ouderen

BB

Bestuursbureau

BPS

BegaafdheidsProfielSchool

B&W

Burgemeester en Wethouders

BSM PO

Bovenschools Management Primair Onderwijs

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CITO

Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling

ESF

Europees Sociaal Fonds

FA

Financiële Administratie

FTE

Full Time Equivalent

GC

Gymnasium Camphusianum

GBO

Gemeenschappelijk Besturen Overleg

GMR

Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad

HAVO

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs

HGVO

Humanistisch en Godsdienstig Vormings Onderwijs

HRM

Human Resource Management

IB-er

Intern begeleider

ICT

Informatie- en CommunicatieTechnologie

IPB

Integraal PersoneelsBeleid

LEA

Lokale Educatieve Agenda

MAVO

Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs

MBO

Middelbaar Beroeps Onderwijs

MOP

MeerjarenOnderhoudsPlan (van gebouwen)

MR

MedezeggenschapsRaad

MTO

ManagementTeam Overleg van OVO

MWC

Merewade College

NLG

Niet Locatie Gebonden

OBS

Openbare basisschool

OCW

Ministerie voor Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen

OOP

Onderwijs Ondersteunend Personeel

OP

Onderwijzend Personeel

OVO

Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem
en de regio

PCM

Performance Competentie Management

PMR

Personeelsdeel van de MedezeggenschapsRaad

PO

Primair Onderwijs

PR

Public Relations

PRO

Praktijkonderwijs

PROVO

Werkgroep voor marketing en PR van het OVO-po

PSA

Personeels- en salarisadministratie

PTA

Programma voor Toetsing en Afsluiting

ROOZZ

Regionaal Overleg Openbare Scholen ZHZ

RvT

Raad van Toesicht

SBO

Speciaal BasisOnderwijs

SKG

Stichting Kindercentra Gorinchem

SO

Speciaal Onderwijs

SWV

SamenWerkingsVerband

TSO

TussenSchoolse Opvang (tussen de middag)

VMBO

Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs

VO

Voortgezet Onderwijs

VOOGO

Verplicht Op Overeenstemming Gericht Overleg

VOS/ABB

branchevereniging van openbare en algemeen bijzondere
scholen

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie

VWO

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

WLZ

WonenLerenZorg

ZMF

Ziektemeldfrequentie

ZVP

Ziekteverzuimpercentage

79

Stichting

OVO

