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Vo o r w o o r d
Geachte lezer,
We zien dat verantwoording afleggen een belangrijk deel van het dagelijks
werk geworden is. OVO staat bekend als een transparante organisatie die
graag open en compleet informeert over haar activiteiten van het afgelopen
jaar. Dit jaarverslag is daar een belangrijk onderdeel van.
Het gaat goed met OVO, in ieder geval als je kijkt naar de belangstelling voor
onze scholen. Zowel ons basis- als ons voortgezet onderwijs doen het goed. In
tijden van nog steeds voortdurende leerlingenkrimp in het basisonderwijs en
van inmiddels begonnen leerlingenkrimp in het voortgezet onderwijs kunnen
we tot onze vreugde constateren dat OVO basisonderwijs en voortgezet
onderwijs absoluut groeien. En dat is een topprestatie, als we onszelf dat
predicaat mogen geven.
Drie jaar geleden is OVO begonnen met OVO Talentontwikkeling, een
doorlopende leerlijn van groep 1 tot aan het eindexamen. Hiermee hebben
de scholen geïnvesteerd in de inhoud en van het onderwijs resulterend in
een sterker en aantrekkelijker profiel voor leerlingen en ouders. Tevens is
verder gebouwd aan de financiële positie, die we inmiddels als goed kunnen
bestempelen. Tot slot heeft OVO bijvoorbeeld de aandacht voor kwaliteit
expliciet op de agenda gezet. Kwaliteitszorg is een belangrijke voorwaarde
voor toekomstige resultaten op elk terrein. Halverwege de periode van het
lopende strategische plan Focus, kunnen we stellen dat we uitstekend op
schema zitten. Dit is een groot compliment voor de organisatie en al haar
medewerkers.
Dit zijn nog maar enkele aspecten van het afgelopen jaar. In dit jaarverslag
kunt u lezen met welke veelheid van andere zaken we ons nog meer hebben
beziggehouden. Ik wens u veel leesplezier. Als u nog vragen of suggesties
heeft, dan zijn wij daar blij mee. U kunt ons bereiken via info@stichtingovo.nl.
Bert-Jan Kollmer,
bestuurder
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1. Stichting OVO
Identiteit
Bij OVO staan de individuele talenten van leerlingen centraal. Kinderen
krijgen de kans om hun eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen.
Een grote meerwaarde van de scholen van OVO komt voort uit het bundelen
van de krachten van het basis- en voortgezet onderwijs tot een doorlopende
leerlijn van groep 1 tot aan het eindexamen.
Deze doorlopende leerlijn komt tot uiting in OVO Talentontwikkeling,
speerpunten voor onderwijs dat de talenten van leerlingen en leerkrachten
optimaal ondersteunt.
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.
We werken vanuit de kernwaarden Openheid, Verbinding en Ontplooiing.

Missie
Stichting OVO is de 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. Dit staat soms op gespannen voet met het behalen van optimale
opbrengsten van de scholen, maar de winst voor de leerling staat voorop.

Ambitie
In 2015 bracht OVO een focus aan voor de scholen. Hierin staan de drie
belangrijkste gemeenschappelijke aandachtspuntenbeschreven:
A.
Kwaliteit van het onderwijs en personeel
We streven naar onderwijs waarin basisarrangementen en een doorlopende
leerlijn 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
financiële gezondheid 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 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 en mbo.
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2. Organisatie
2.1 Organogram

Raad van Toezicht

Gemeenschappelijk
orgaan

Bestuurder

Managementoverleg

Bestuursbureau

Algemeen directeur
primair onderwijs

De
Tweemaster

Graaf Reinald

Ikc
Merweplein

J.P. Waale

De
Merwedeschool

Anne Frank

De Driemaster

Locatie
Tonneband
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Rector
Gymnasium Camphusianum

Locatie
Pietersweer

(faseonderwijs)

De Poorter

(Daltononderwijs)

Gymnasium
Camphusianum

Centrale Directie
Merewade College

Fortes Lyceum
(mavo, havo, vwo)

Omnia College
(vmbo)

Merewade
Praktijkschool

(praktijkonderwijs)

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
gewijzigde 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 2017 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 scholen die onder de stichting vallen.
Raad van toezicht
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 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. Dit doen zij vanuit grote maatschappelijke
betrokkenheid, ieders professionele achtergrond en relevante expertise,
De rvt is onafhankelijk en legt aan relevante belanghebbenden
verantwoording af over zijn werkzaamheden.
De raad van toezicht bestond in 2017 uit de volgende personen:
Functie

Naam

Voorzitter

dhr. mr. R.G. Degenaar

Penningmeester

mw. drs. H.F. Kraaijeveld-Tromp

Lid

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

Secretaris

mw. P. Brik-Wolfs

Lid

dhr. R.L.J. de Jong

Lid

mw. drs. M. van der Lans

Lid

dhr. drs. M.A.T. van de Laar

Op 31 januari 2017 is Carolien Barger als lid van de raad van toezicht van OVO
afgetreden, omdat haar statutaire zittingstermijn was verstreken. Mevrouw
Barger had veel kennis van het onderwijsveld. Ze kende als echte Gorcumse
de scholen en de omgeving zeer goed en wist daarmee de maatschappelijke
betrokkenheid van OVO te versterken. Carolien Barger is opgevolgd door
Machiel van de Laar, die eveneens werkzaam is in het onderwijs, de advisering
in het onderwijs, en die uit dien hoofde op dat terrein de rol van Carolien
Barger binnen de raad heeft overgenomen.
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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, de algemeen
directeur primair onderwijs en de directeur financiën/bedrijfsvoering. Hier
worden alle zaken besproken die voor meer dan één school van belang zijn.
In de jaarkalender worden 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.
De relatie tussen het college van bestuur van OVO en de gemeenteraden is
vastgelegd in een huishoudelijk reglement.
Het GO vergaderde twee keer in 2017. Besproken werden de
meerjarenbegroting 2017, het jaarverslag 2016, de kaderbrief 2018 en de
meerjarenbegroting 2018.
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 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, de bestuurder en de raad van toezicht.
Het
bestuursbureau
bestaat
uit
de
afdelingen
personeelsen
salarisadministratie, financiële administratie, facilitaire zaken, ict, marketing
en communicatie, kwaliteitszorg en managementondersteuning.
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2.3
Samenwerking met externe
		 p a r t i j e n
De bestuurder en de raad van toezicht dragen zorg voor 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 het
werkgebied. Terugkoppeling aan externe partijen vindt plaats middels dit
jaarverslag, maar ook in schoolgidsen, nieuwsbrieven en tijdens overleggen
en andere ontmoetingen.

Fortes
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3. Ons Onderwijs
Onze 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.
OVO Talentontwikkeling
Om de doorlopende leerlijn van po naar vo te optimaliseren, is OVO
Talentontwikkeling opgezet. Op dit moment bestaat OVO Talentontwikkeling
uit zeven onderdelen:
•
•
•
•
•
•
•

Overstap
Engels op de basisschool
Begaafdenbeleid
Begeleidingslijn
Muziek
Taal en rekenen
Schakelprogramma’s

OVO Talentontwikkeling biedt voordelen voor alle leerlingen. Het element
Overstap betekent bijvoorbeeld dat leerkrachten van groep 8 al in november
met de intakers van het vo in gesprek gaan over hun leerlingen. Zo zorgen
zij voor een soepele overstap van de basisschool naar de middelbare. Dit
element wordt de komende jaren verder ontwikkeld om van groep 6 tot aan
de derde klas aandacht te besteden aan de overstap en de keuze voor het
best passende onderwijs.
Het element Engels is een mooi voorbeeld van de verbinding binnen OVO.
Docenten uit het voortgezet onderwijs geven les aan de groepen 8 van het
OVO basisonderwijs. We gebruiken de methode Groove.me, daarbij wordt
sinds 2017 gekeken of er andere inhoudelijke programma’s zijn die helpen
een Cambridge certificaat te behalen.
De begeleidingslijn bewijst zijn waarde. Intern begeleiders (basisonderwijs)
en zorgcoördinatoren (voortgezet onderwijs) komen onder leiding van coach
Elsemieke Leijh een aantal keer per jaar samen om ervaringen uit te wisselen.
Muzieklessen worden op elke basisschool gegeven. In 2017 is de afstemming
tussen po en vo in taal en rekenen geïmplementeerd. We blijven hier
aandacht voor houden, want dit is nog geen vanzelfsprekendheid.
De schakelprogramma’s waren in 2017 de TOP-klas, waarin taalarme
leerlingen extra taallessen krijgen om niet onder hun eigen niveau in te
stromen, en de Pro/vmbo brugklas, waarin de keuze voor praktijkonderwijs of
vmbo nog een jaar wordt uitgesteld.
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Achterin dit jaarverslag vindt u de specifieke informatie per school.

4. Leerlingenaantallen
4.1

Ontwikkeling

Het leerlingenaantal op OVO-niveau is in 2017 doorgegroeid naar 4.196
leerlingen!
Dit is vooral te danken aan een groot aantal extra leerlingen op Fortes Lyceum
(+95 leerlingen) en in OVO po (+50 leerlingen).
Vanaf 2018 zal de demografische krimp in de regio het aantal vo-leerlingen
doen dalen. Het primair onderwijs in Gorinchem e.o. heeft al een aantal jaar
te maken met de demografische krimp. Deze lijkt in 2017 ten einde gekomen
te zijn.

Leerlingenaantallen
2000

4.500

1500
1000

4.000

500
0

Prognose Prognose Prognose
2018
2019
2020

2013

2014

2015

2016

2017
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727

742

726

705

692

697

700

MWC

1.480

1.542

1.650

1.734

1.780

1.777

1.783

1.801

Primair Onderwijs

1.737

1.702

1.679

1.661

1.711

1.705

1.695

1.710

Totaal OVO

3.934

3.971

4.071

4.121

4.196

4.174

4.175

4.211

Gymnasium

Gymnasium

MWC

Primair Onderwijs

3.500

Totaal OVO

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
De stijging van 50 leerlingen bij OVO po is een succes, vooral als men
deze afzet tegen de stabiliserende markt in Gorinchem e.o. OVO wint aan
marktaandeel. In Gorinchem is een stijging te zien van 1,4%.
In Hardinxveld hebben de OVO-scholen het nog moeilijk. Daar stabiliseert
OVO po haar marktaandeel wel. Dat is bemoedigend, rekening houdend met
het christelijke karakter van dit dorp.
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Leerlingenaantallen OVO-po
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4.3 Leerlingen voortgezet
onderwijs
Leerlingenaantallen voortgezet onderwijs
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2016
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1.043

587

104

2017

705

1138

548

96

To e l a t i n g
Voor de toelating van leerlingen op onze vo-scholen wordt door de scholen
gekeken naar het schooladvies en 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 e.o.
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To e l i c h t i n g o p l e e r l i n g e n a a n t a l l e n p e r s c h o o l
Na een recordaantal leerlingen in 2015 daalt het leerlingenaantal van het
Gymnasium in de laatste jaren en stabiliseert rond de 700. De omvangrijke
instroom in de periode 2010-2012 stroomt in deze jaren weer uit, terwijl de
instroom in de afgelopen twee jaren is teruggelopen naar ca. 120 leerlingen.
In 2017 is hard gewerkt aan de positionering en communicatie. Realiteit is
en blijft dat de regio, waar ca. 70% van de leerlingen vandaan komt, een
krimpregio is.
Fortes Lyceum is ook het komend jaar iets groter. Het Technasium heeft
extern veel status gekregen en lijkt veel leerlingen aan te trekken.
Hoewel de instroom hoger ligt dan het jaar ervoor, is het totaal aantal
leerlingen bij Omnia-OVO in 2017 gedaald. Deze daling zal zich in 2018
voortzetten vanwege de grote groep leerlingen die ook in 2018 nog uitstroomt
uit klas 4. Het aantal leerlingen van Wellant in Omnia College bedraagt 77
leerlingen per 1 oktober 2017. Omnia College heeft per 1 oktober 2017 totaal
625 leerlingen.
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5. Personeel
5.1

Personeelsaantallen

Personeelsaantallen in fte

Aantal fte

2017
2016
2015
2014
2013
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Aantal fte naar functie in 2017

Aantal fte naar functie
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Meer gedetailleerde personeelsaantallen
vindt u in
de bijlage.
College van bestuur
Directie
OP
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140

GYMN
College van bestuur
Directie

120

OOP

8,8

160

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
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 Competentiemanagement).
Inmiddels is dit traject in volle gang. De beide GMR’en hebben medio 2016
instemming verleend aan deze nieuwe PCM-cyclus. Aansluitend hierop is
de werkgroep positionering teamleider van start gegaan. Inmiddels zijn de
functiebeschrijvingen een feit en is de werkgroep opgeheven. Een en ander
heeft mede geleid tot actualisering van het Managementstatuut.

5.3

Ziekteverzuim

Ziekteverzuimpercentages
8,00%
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2,00%
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Voortgezet Onderwijs

3,40%

3,20%
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3,40%

3,30%

3,30%

Primair Onderwijs
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3,70%
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3,70%

referentiegroep totaal OVO

5,00%

5,00%

4,90%

4,90%

4,90%

Meer ziekteverzuimcijfers vindt u in de bijlage ziekteverzuim.

De cijfers over het 4e kwartaal van 2017 en de jaarcijfers verzuim onderwijs
van het CBS zijn echter op dit moment nog niet bekend. Ook de landelijke
benchmarkcijfers (voor de referentiegroepen po en vo) voor het jaar 2017 zijn
nog niet bekend.
Het ziekteverzuimpercentage (ZVP) van OVO is in 2017 wederom laag
gebleven, dit zal naar verwachting weer onder het landelijk gemiddelde
blijken te zijn. Het verschil met de landelijke cijfers zal naar alle
waarschijnlijkheid wel kleiner worden omdat de verwachting is dat de
dalende trend in de verzuimcijfers nu ook landelijk zichtbaar wordt en de
verzuimcijfers van OVO lijken te stabiliseren.
Onze doelstelling voor 2018 is ervoor te zorgen dat de ziekteverzuimcijfers laag
blijven, vanzelfsprekend voor zover dit over beïnvloedbaar verzuim gaat. Dit
wordt onder andere geborgd door de verschillende vormen van verlof correct
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toe te blijven passen. Tevens worden de ziekmeldfrequentie en de oorzaken
van ziekmelden goed gemonitord zodat er adequate acties ondernomen
kunnen worden, met name daar waar er van werkgerelateerdheid sprake zou
zijn.
Het bewust blijven omgaan met het verlenen van ziekteverzuimverlof
blijft een belangrijk aandachtspunt om het verzuim als gevolg van ziekte
zo zuiver mogelijk te houden. Er wordt binnen OVO gestreefd om alleen
ziekteverzuimverlof te verlenen bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van
“ziekte of gebrek”. Door de open communicatielijnen tussen leidinggevenden,
bedrijfsarts en de verzuimcoördinator wordt dit punt zoveel als mogelijk
nagestreefd.

5.4 Beleid inzake beheersing van
uitkering na ontslag
Bij ontslag van po-medewerkers krijgt de stichting bij de aanvraag van een
werkloosheiduitkering niet alleen te maken met het UWV, maar ook met
het Participatiefonds (PF). Het UWV geeft informatie met betrekking tot de
uitkering door aan het PF. Het PF betaalt de werkloosheidskosten van deze
medewerkers en daarmee is het PF verantwoordelijk voor het beheren van
de werkloosheidsuitgaven. Dit betekent ook dat de (ex)werkgever van deze
medewerkers verantwoording dient af te leggen met betrekking tot het
verleende ontslag. Het PF toetst dit ontslag op grond van de zogenaamde
‘Instroomtoets’. Indien uit deze toets blijkt dat de werkgever zich voldoende
heeft ingespannen en dat het ontslag onvermijdbaar was, dan worden de
uitkeringskosten voortvloeiende uit het ontslag ten laste van het PF gebracht.
Bij ontslag van vo-medewerkers krijgt de stichting bij de aanvraag van
een werkloosheiduitkering alleen te maken met het UWV. OVO vo is eigen
risicodrager. Volgens de regels wordt er na ontslag loopbaanbegeleiding
aangeboden.
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6. Kwaliteitszorg
In Focus, het strategisch plan OVO, is over kwaliteitszorg 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”.
OVO streeft op het gebied van kwaliteitszorg de volgende doelen na in de
komende jaren:
>> Formuleren en implementeren van OVO-breed kwaliteitskader voor alle
scholen;
>> Verantwoording afleggen aan maatschappelijke stakeholders.
In 2017 implementeerden we een OVO-breed kwaliteitsplan en -kader voor
alle scholen; Het systeem van kwaliteitszorg dat zichtbaar wordt in een
dashboard po en vo, meer eigen en voorspelbaar maken door bekende data
te bekijken, te interpreteren, doelen te stellen en hiermee meer planmatig
te werk te kunnen gaan. Binnen dit systeem blijft de afstemming met het
nieuwe waarderingskader 2017 uitgangspunt.
Daarnaast wordt er binnen het systeem van kwaliteitszorg toegewerkt naar
een kwaliteitskalender OVO po en vo waarbij de PDCA-cyclus binnen een
schooljaar gepland is.
Naast het opzetten van een systeem is er ook aandacht voor het stimuleren
van kwaliteitsverbeteringen door te werken aan een professionele
kwaliteitscultuur. De PCM-cyclus, de inzet van de kwaliteitsmedewerker
en externen zijn van belang om te bouwen aan een onderzoekende en
reflectieve cultuur.
Kwaliteitsbeleid primair onderwijs
Vanuit de bovenschoolse module, de zogenaamde Cockpit, kunnen de
algemeen directeur en de kwaliteitscoördinator allerlei gegevens van de
scholen inzien en de kwaliteitszorg van de individuele scholen monitoren.
De Cockpit-module houdt echter per augustus 2018 op te bestaan. We
moeten dus op zoek naar een ander hulpmiddel om de kwaliteit van de
scholen te waarborgen.
Kwaliteitsbeleid voortgezet onderwijs
Alleen de bijzonderheden worden hier beschreven, het volledige verslag leest
u in het financieel jaarverslag.
Op Gymnasium Camphusianum is de visitatie Begaafdheidsprofielscholen in
november 2017 met succes afgerond, de licentie is voor vier jaar verkregen.
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Waardevolle aanbevelingen zijn gegeven voor de verdere ontwikkeling van
het BPS-profiel.
De Gymnasiale Enquête 2017 toont dat het Camphusianum gedeeltelijk
slaagt in het streven te behoren tot de subtop van de zelfstandige gymnasia.
Interne doorstroomcijfers en het rendement in de onderbouw blijven
belangrijke aandachtspunten.
In het kader van kwaliteitszorg is Omnia College, in samenwerking met
externe partijen als CINOP en De Lerende School (Hans van Rijn) gestart
met verschillende verbetertrajecten. In oktober 2017 kreeg Omnia van de
inspectie het vertrouwen voor het ingezette verbeterbeleid, en scoorden
zij in de GL en KB op drie van de vier indicatoren boven de norm.
Klachtenregeling
In overeenstemming met onze klachtenregeling heeft Stichting OVO een
externe vertrouwenspersoon die functioneert als aanspreekpunt bij klachten.
Zij gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt 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 wetgeving heeft de stichting in de loop van 2014 ook de functie
van vertrouwenspersoon integriteit ingevuld. Beide functies worden door één
functionaris gecombineerd.
In 2017 zijn er acht klachten bij de externe vertrouwenspersoon gemeld en
afgehandeld. Tevens is er een klacht uit het jaar 2016 afgewikkeld.
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7. Medezeggenschap
Binnen
de
stichting
functioneren
twee
gemeenschappelijke
medezeggenschapsraden (GMR). Eén voor het voortgezet onderwijs en één
voor het primair onderwijs.
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.
GMR po
In 2017 is de GMR po in totaal zeven keer bijeengeweest. Tal van
onderwerpen werden behandeld, zoals financiële managementrapportages
van bestuursbureau en BSM po, jaarplan 2017-2018, ontwikkeling van
nieuwe school in Hoog Dalem, gelijke kansen in het basisonderwijs en het
bestuursformatieplan. GMR po en GMR vo trokken in 2017 meer met elkaar
op. Er werd samen vergaderd bij overeenkomstige onderwerpen.
De GMR po stemde in 2017 in met of gaf positief advies over het
bestuursformatieplan
2017-2018,
samenwerking
OVO/LOGOS/O2A5,
aanpassing ziekteverzuimplan en vervanging in eigen beheer.
GMR vo
De GMR vo heeft in 2017 vier maal vergaderd. In twee vergaderingen
werd in een eerste gedeelte gezamenlijk vergaderd met de GMR po om
bovenschoolse zaken die zowel po als vo aangaan, te bespreken. Daarnaast
hebben beide GMR’en 2 maal vergaderd met de rvt. In de reguliere GMR
vo vergaderingen werd een groot aantal onderwerpen besproken, met
betrekking tot financiën: resultaten 2016, MARAP’s 2017 en de kaderbrief
bij de begroting 2018. In de novembervergadering werd een positief advies
uitgebracht over de begroting van het bestuursbureau voor 2018. Met beide
GMR’en is afgesproken dat het afdrachtpercentage van de scholen aan het
Bestuursbureau, de komende 5 jaren vastligt op 4%.
Andere onderwerpen die aan de orde kwamen in 2017: Personeelsdag en
evaluatie daarvan; samenwerking met andere onderwijsorganisaties in de
regio; kwaliteit en kwaliteitszorg binnen OVO; waarnemend bestuurder;
aanpassing aan het ziekteverzuimbeleidsplan en de vakantieregeling 20182019. De GMR vo heeft positief geadviseerd over de aanpassingen van het
managementstatuut OVO. De bestuurder heeft in de oktobervergadering
een presentatie gegeven over wat OVO in de afgelopen drie jaren heeft
ontwikkeld, gestart en bereikt. De geaccordeerde verslagen van de
vergaderingen van de raad van toezicht zijn in de GMR vo vergaderingen
doorgenomen.
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8. Huisvesting
In onderstaand overzicht worden de ontwikkelingen van 2017 op het gebied
van huisvesting in vogelvlucht beschreven.
De voorgenomen verbouwingen en het geplande onderhoud aan de
basisscholen zijn gerealiseerd.
Op Gymnasium Camphusianum is het meerjarenonderhoudsplan (MOP)
voor 2017 gerealiseerd. Een punt van aandacht blijft de verkeersveiligheid
in de Vroedschapstraat. De gemeente heeft vastgesteld dat de situatie,
door de verschillende verkeersstromen naar de scholen, onveilig is. Hierover
is een eerste overleg geweest van de gemeente, bewoners en scholen.
Duurzaamheid is bevorderd door de plaatsing van ledverlichting in het
schoolgebouw.
Op Fortes Lyceum is het scooterhok omgebouwd tot studio 3 voor de Art
Factory. In de school zijn in de vroegere Art Factory ruimte twee lokalen
gebouwd naast een extra lokaal in het open leercentrum (OLC).
Op Omnia College zijn er na de verbouwingen in 2015 en 2016, geen nieuwe
aanpassingen nodig geweest. Wel wordt er steeds gekeken naar duurzame
oplossingen als ledverlichting.
Merewade Praktijkschool heeft in 2016-2017 nieuwe kozijnen gekregen en de
toiletgroepen zijn gerenoveerd. In 2017-2018 zal een deel van de inventaris
Graaf
Reinaldvernieuwd.
worden
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9. Extern Overleg
Gezamenlijk Besturen Overleg (GBO)
Ook in het afgelopen jaar zijn de schoolbesturen van het voortgezet
onderwijs in Gorinchem, Leerdam, Hardinxveld-Giessendam en Sleeuwijk, van
het Da Vinci College (mbo) en van het Wellantcollege (vmbo en mbo groen)
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 vormde 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. Onderwerpen het afgelopen jaar waren onder andere
Werving, Transitieatlas vo en gelijke kansen.
Overleg in samenwerkingsverbanden (SWV)
De governance in SWV PasVorm is gemoderniseerd met de inrichting van
een Toezichthoudend Bestuur. We hebben met deze constructie dit jaar
ervaring opgedaan.
Overleg op gemeentelijk niveau (LEA)
Geïnitieerd en geagendeerd door de gemeente Gorinchem en gemeente
Hardinxveld-Giessendam, 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. 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.
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 van personeel. Nieuw onderwerp op de agenda is de
aspirant status van de nieuwe Opleidingsschool Rijnmond en de overweging
van OVO om daar deel van uit te maken.
Regiegroep onderwijs kinderen uit de
noodopvang Gorinchem
Als gevolg van het raadsbesluit van oktober 2015 is een noodopvang in
Gorinchem gestart voor 300 asielzoekers, waarbij de nadruk ligt op kinderen.
Voor deze kinderen in de leeftijd van basis- en voortgezet onderwijs wordt
vanaf 1 februari 2016, in samenspraak met de andere onderwijsbesturen en de
gemeente, door OVO onderwijs verzorgd. Ook voor kinderen in de leeftijd van
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12 tot 18 jaar met status is vanaf 1 april 2016 een ISK- voorziening gestart. Ook
zijn zogenaamde Taalklassen gestart. In 2017 hebben beide voorzieningen op
volle kracht gedraaid. Eind 2017 is met het sluiten van de Noodopvang, het
onderwijs aan nieuwkomers gestopt. De ISK en Taallessen gaan voorlopig door.
Gildenplein
Samen met SKOBA, SKG en SGS zit OVO in het bestuur van de brede school
Gildenplein.
Gorkumse Uitdaging
Op basis van een landelijk initiatief, de Nederlandse Uitdaging, is de Gorkumse
Uitdaging gestart. Een stichting van organisaties die vragers in het non-profit
veld van hulp en diensten wil koppelen aan aanbieders van oplossingen uit
het veld van de profit. De bestuurder van OVO is lid van het bestuur van de
Uitdaging en sponsort het initiatief als vriend van.
Koplopersgroep Kindermishandeling
Hangende onder de landelijke Taskforce Kindermishandeling, is vanuit
de PO-Raad een koplopersgroep opgericht. De bestuurder van OVO is
hier lid van. De koploper creëert in de eigen gemeente de aandacht voor
kindermishandeling om vanuit een vergoot bewustzijn een wezenlijke
bijdrage te kunnen leveren aan de terugdringing van kindermishandeling.
PO-Raa,d Netwerk School & Omgeving,
Nieuwkomers, Brede scholen en IKC en het
Netwerk PO-VO van de PO-Raad / VO-Raad
De bestuurder is lid van de verschillende netwerken. Het belang is tweeledig.
Enerzijds het adviseren van de besturen van PO-Raad en VO-Raad en
anderzijds het gestimuleerd worden door collega’s.
Regionaal Arbeidsmarkt Platform (RAP)
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.
Transitieatlas PO
In april is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen OVO, LOGOS en
O2A5. Het doel is in een volgende versie meer besturen te betrekken.
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10. De toekomst van OVO
OVO Talentontwikkeling
We blijven hard werken aan het uitbreiden van de elementen van OVO
Talentontwikkeling om ons onderwijs nog verder te verbeteren en het
lesprogramma te verrijken. In 2017 is een nieuwe brochure uitgekomen met
een verdubbeling van het aantal elementen. Het element Overstap is en blijft
een belangrijk element waar de komende jaren extra in wordt geïnvesteerd,
ook in het belang van Gelijke Kansen.
Gelijke Kansen
De onderwijsinspectie heeft in haar rapport ‘Staat van het onderwijs’,
uitgebracht in 2016, gewezen op de landelijke tweedeling die lijkt voor te
doen in het onderwijs. Kinderen met lager opgeleide ouders hebben de helft
minder kans om naar het havo of vwo door te worden verwezen. OVO heeft
dit onderwerp centraal op de agenda gezet. Het is een extra stimulans om
verder te werken aan OVO Talentontwikkeling. Als we onze leerlingen bij de
overgang van po naar vo gegarandeerd op het juiste niveau zien en bedienen,
hebben we een antwoord op het geconstateerde probleem van tweedeling.
Human Resource Management
Zowel de GMR po als de GMR vo hebben ingestemd met de nieuwe
gesprekkencyclus van OVO. Deze wordt nu dan ook toegepast. Tevens is het
managementstatuut gemoderniseerd. Onderwerp voor de komende periode
is, onder andere, management development.
Kwaliteitszorg
Een andere ambitie is om gezamenlijk kaders voor kwaliteitsbeleid te
ontwikkelen. Daarmee zijn wij eind 2015 gestart d.m.v. het aanstellen van een
kwaliteitsmedewerker en het opstellen van een nulmeting. Met de ingezette
beweging sorteert OVO al sterk voor op de voorgenomen wijziging in het
toezicht van de onderwijsinspectie, die steeds meer verantwoordelijkheid bij
het bestuur van de onderwijsstichting neerlegt.
Integrale kindcentra
In 2017 heeft OVO het eerste IKC v van de regio, geopend in Gorinchem. De
Merwedonk heet vanaf september IKC Merweplein, een mooie samenwerking
met SKG. In de loop van 2018 wordt een IKC geopend in HardinxveldGiessendam.
Transitieatlas voortgezet onderwijs
De op kosten van OCW ingehuurde procesbegeleider heeft het afgelopen
jaar gebruikt om een analyse te maken van de situatie. Begin 2018 zal dit
worden gepresenteerd en wordt een volgende stap gezet.
Huisvesting
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Op het gebied van huisvesting spelen verschillende zaken.
Aangezien de financiën van OVO weer op orde zijn, kan OVO het zich
veroorloven extra te investeren. In de loop van 2018 zal een ingrijpend plan
voor de komende vijf jaar worden ontwikkeld.
Na een groen licht van de gemeenteraad m.b.t. het bouwen van een
nieuwe OVO po school in de wijk Hoog Dalem in Gorinchem worden de
voorbereidingen daartoe opgepakt.
Groen onderwijs in Gorinchem
Met het wegvallen van Wellant als partner op Omnia College, vervalt ook de
mogelijkheid om diploma’s voor het profiel groen te vergeven met ingang
van 2021. Omnia College onderzoekt manieren om groen onderwijs aan te
blijven bieden. Dit zal snel in 2018 duidelijk worden.
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11. Po/vo De Toekomst en ISK
Op 28 oktober 2015 heeft de gemeenteraad van Gorinchem besloten tot een
noodopvang voor 300 asielzoekers voor een periode van in principe twee jaar
(2016 en 2017). Op de bijeenkomst van het LEA van 12 oktober 2015 hebben
alle schoolbesturen in Gorinchem toegezegd een passend onderwijsaanbod
te creëren voor de kinderen van basis- en middelbare schoolleeftijd. Vanaf
1 februari 2016 wordt onderwijs verzorgd onder de naam PO en VO De
Toekomst. Voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met status is vanaf 1
april 2016 een ISK-voorziening gestart.
Eind 2016 is het initiatief genomen tot het oprichten van zogenaamde
Taalklassen po voor statushoudende kinderen in de basisschoolleeftijd.
De Taalklas Gorinchem is januari 2017 gestart en de Taalklas HardinxveldGiessendam is februari 2017 gestart. De penvoering van de taalklassen ligt
ook bij Stichting OVO.
De gemeente Gorinchem was in 2016 en 2017 verantwoordelijk voor de
huisvesting en inrichting. Vanaf januari 2018 ligt deze verantwoordelijkheid
bij de penvoerder, OVO.
Penvoerder
De penvoering van dit project ligt bij Stichting OVO. De leerlingen-, financiële
en personeels- en salarisadministratie werden in 2017 door Stichting OVO
verzorgd onder leiding van mevr. J. Bles.
De leerlingen van de onderwijsvoorziening De Toekomst (po en vo) worden
ingeschreven in aparte sub-BRIN-nummers van Stichting OVO. De bekostiging
komt via deze BRIN-nummers apart binnen. Voor po De Toekomst is een
dislocatie aangemaakt binnen BRIN-nummer 13GC de Tweemaster. Voor
vo De Toekomst is een nevenvestiging binnen 24TP Merewade College
aangemaakt met het BRIN-nummer 24TP05.
Per 1 oktober 2017 hadden de Toekomst en de ISK samen 112 leerlingen, 24
in het po en 88 in vo de toekomst en de ISK:
Personeel is in 2017 met zo min mogelijk risico aangesteld door Stichting
OVO. Per 1 oktober had OVO 5,5 fte (nominaal 12 personen) voor een
bepaalde tijd in dienst. Het overige personeel is extern aangetrokken d.m.v.
detacheringsovereenkomsten/ zzp-contracten.
Het resultaat van OVO is inclusief het resultaat van PO/VO De Toekomst en
de ISK. Het resultaat van De Toekomst (€ 63.987) is apart opgenomen in een
bestemmingsreserve en zal in 2018 e.v. uitgeput worden t.b.v. de leerlingen
van de ISK en de taalklassen.
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12. Financiën
Planning- en Controlcyclus
De Planning- en Controlcyclus is geïntegreerd in onze organisatie. De cyclus
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.
Hierdoor is het voor alle betrokkenen binnen OVO duidelijk wat hun rol/ taak
is in de Planning- en Controlcyclus van een jaar.
In 2017 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.
Meerjarenbegroting 2018, begroting en resultaat
2017
Nieuw dit jaar was dat we resultaatdoelstellingen per onderdeel van OVO
hebben toegevoegd aan de kaderbrief.
De meerjarenbegroting 2018 is voor alle onderdelen ter advisering naar de
desbetreffende MR’en en de GMR’en verstuurd.
De meerjarenbegroting van OVO is 20 november 2017 aan de rvt en de
gemeenten opgeleverd. In de vergadering van de rvt van 28 november 2017 is
de meerjarenbegroting goedgekeurd.
De meerjarenbegroting 2018 t/m 2020 laat zien dat de eigen vermogenspositie
van Stichting OVO de komende jaren verbetert. Er zullen dan positieve resultaten
opgeleverd worden door met name het Merewade College: de voorfinanciering
van de afgelopen jaren houden we dan over.
Tegelijk met de meerjarenbegroting 2018 werd de definitieve update van de
begroting 2017 opgesteld. De update 2017 kwam uit op een resultaat van
+ € 608.977 ten opzichte van een begroot resultaat van + € 481.153. Met name
het po kwam in de update op een positiever resultaat uit dan begroot (met een
update van + € 107.554 t.o.v. een begroting van - € 55.284).
Het definitieve resultaat 2017 van OVO (zonder De Toekomst) is uitgekomen op
een nog positiever resultaat van + € 815.191.
Een uitgebreide toelichting op de resultaten vindt u in het financieel
jaarverslag op www.stichtingovo.nl.
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13. Continuïteitsparagraaf
Prognose aantal leerlingen
(per 1 oktober, exclusief po/vo de Toekomst en ISK)
werkelijk
2017

2018

2019

2020

705

692

697

700

Merewade College

1.780

1.777

1.783

1.801

Primair onderwijs

1.711

1.705

1.695

1.710

Totaal

4.196

4.174

4.175

4.211

Gymnasium

Prognose personele bezetting in FTE
(per 1 oktober)
werkelijk
2017

2018

2019

2020

Bestuur

1,0

1,0

1,0

1,0

Directie

16,9

16,9

16,9

16,9

236,4

234,9

235,4

236,2

57,3

57,3

57,3

57,3

311,6

310,1

310,6

311,4

OP
OOP
Totaal

De komende jaren verwachten we een redelijk stabiel aantal leerlingen,
het aantal personeelsleden zal daarin mee variëren.
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Meerjarenbegroting
In november 2017 heeft de raad van toezicht de meerjarenbegroting 2018
t/m 2020 vastgesteld en goedgekeurd.
Bedragen x1.000

werkelijk
2017

2018

2019

2020

Totaal vaste activa

5.181

5.304

5.075

4.843

Totaal vlottende activa

7.438

6.694

7.574

8.492

12.618

11.998

12.649

13.334

3.744

4.131

4.724

5.243

588

328

328

328

Totaal eigen vermogen

4.332

4.459

5.052

5.570

Voorzieningen

4.542

4.389

4.472

4.609

Kortlopende schulden

3.745

3.150

3.125

3.155

12.618

11.998

12.649

13.334

Totaal activa
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

Totaal passiva

De balanswaarde van Stichting OVO stijgt tot 2020 naar € 13,3 miljoen.
>> De algemene reserve zal tot 2020 toenemen met € 1,5 miljoen door
positieve exploitatieresultaten in het vo. Bij de locaties van het Merewade
College gaan we positieve resultaten zien door de terugbetaling van de
voorfinanciering.
>> De liquide middelen nemen ook toe met € 1,5 miljoen tot 2020.
>> De gemeenten Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam stellen integraal
huisvestingsplannen (IHP) op waarmee het totaal aantal benodigde
vierkante meters optimaal verdeeld wordt over de schoolbesturen,
rekening houdende met de leerlingenprognoses. OVO actualiseert
driejaarlijks de meerjarenonderhoudsplannen van de scholen en herziet
dan ook het te doteren bedrag voor de komende 10 jaar.
>> In de meerjarenbegroting zijn de balans, de baten en lasten, de
liquiditeitsbegroting en de investerings- en onderhoudsbegroting direct
aan elkaar gekoppeld.
Bedragen x1.000

Totaal resultaat

28

werkelijk
2017

2018

2019

2020

+879

+581

+592

+519

13.1 Risicomanagement
Voor Stichting OVO is het van belang periodiek te onderzoeken welke
onzekere factoren dan wel risico’s het realiseren van het strategisch beleid in
de weg kunnen staan. In het voorjaar van 2015 heeft een uitgebreide analyse
in het kader van risicomanagement plaatsgevonden. Daarbij waren diverse
interne stakeholders van OVO betrokken: leden van de raad van toezicht, 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.
Deze risico’s zijn gerubriceerd in een drietal dominante, samenhangende
thema’s:
A.
Positionering van de groep scholen,
B.
Kwaliteit,
C.
Cultuur/implementatiekracht.
Deze 3 thema’s zijn onder meer gebruikt als basis voor het opstellen van het
strategisch plan Focus.
In 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 – Focus – en
de meerjarenbegroting 2016. Wat resteert is een post onvoorzien, die vooral
externe, niet door OVO beïnvloedbare risico’s moet gaan afdekken.
In mei 2017 is in overleg met de raad van toezicht besloten om onze eigen
signaleringswaarden aan te sluiten op de financiële signaleringswaarden van
de inspectie, met uitzondering van de signaleringswaarde van de liquiditeit:
die houden wij zelf op 1,1. Daarnaast hebben we bovenop de financiële
signaleringswaarden van de inspectie streefcijfers toegevoegd voor Stichting
OVO.
In het voorjaar van 2017 heeft er voor het eerst een risico-inventarisatie op
het gebied van ict plaatsgevonden. Dit heeft de volgende top 5 van risico’s
opgeleverd op het gebied van ict:
1.
Datalekken en Imagoschade door het niet bewust zijn hiervan,
2.
Privacy schending,
3.
Gegevens verlies,
4.
Ongewilde toegang tot gegevens,
5.
Geen toegang tot gegevens.
In 2017 heeft Kennisnet op de OVO personeelsdag workshops gegeven over
IBP (Informatiebeveiliging en Privacy). We hebben afgesproken om met het
10 stappenplan van Kennisnet aan de gang te gaan. De bestuurder heeft de
MTOleden de opdracht gegeven om hiermee aan de gang te gaan in hun
onderdeel. De directeur financiën/bedrijfsvoering is de security officer van
OVO. Deze monitort het geheel. Een toestemmingsformulier voor publicatie
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van foto’s en video’s voor OVO po en OVO vo is inmiddels uitgezet. In de
scholen zijn leerlingenadministraties en ict’ers samen met de directeuren
nauw betrokken bij het implementeren van de AVG.

13.2 Verslag van de raad van
toezicht
Periodiek terugkerende en voor de raad van toezicht belangwekkende zaken
die met de bestuurder worden besproken zijn:
>> De rapporten van de inspectie van het onderwijs naar aanleiding van hun
bezoeken aan onze scholen;
>> De strategische beleids- en jaarplannen;
>> Elementen en aspecten die raken aan het ziekteverzuimbeleid en het
ziekteverzuimpreventiebeleid (incl. het rapport van onze Arbo-dienst).
>> Leerlingenprognoses, de realisatie daarvan en de ontwikkeling in onze
marktaandelen;
>> De jaarlijkse Planning- en Controlcyclus;
>> De meerjarenbegroting, de financiële managementrapportages en het
jaarverslag;
>> Klachten en bezwaarschriften.
Nadere informatie verkrijgen wij door contacten met de directeur financiën/
bedrijfsvoering, het managementteam OVO, en afgevaardigden van de
beide GMR’en, door ons oor te luister te leggen bij belanghebbenden in en
buiten de stichting en door een jaarlijks overleg met de accountant. Deze
informatievergaring helpt ons om onze rol als adviseur en ondersteuner van
de bestuurder naar behoren te kunnen vervullen.
Activiteiten en aandachtspunten
De raad van toezicht is in 2017 zes keer in vergadering bijeen geweest. In
deze vergaderingen is verspreid over het jaar onder andere gesproken over:
•
De concept- en definitieve jaarcijfers 2017;
•
Toezichtskader;
•
Managementstatuut;
•
Stakeholderanalyse;
•
Inspiratietafel OVO;
•
Krimp en samenwerkingsovereenkomst basisonderwijs;
•
Huur bibliotheek Hardinxveld-Giessendam;
•
Waarneming bestuurder;
•
Vroegtijdig schoolverlaters;
•
Kwaliteitszorgbeleid;
•
Lesuitvalproblematiek;
•
Risicomanagement;
•
IKC vorming;
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•
•
•
•
•
•
•

Frauderisico bewustzijn;
Inschrijvingen en leerlingontwikkelingen;
Overleg met GMR’en;
Rapporten onderwijsinspectie;
Kaderbrief;
Auditcommissie;
Kennismaking met rvt SKG en rvt O2A5.

Op 23 mei en 24 oktober 2017 waren de jaarlijkse vergaderingen van de
raad van toezicht met een afvaardiging van beide GMR’en. De belangrijkste
gesprekspunten waren:
•
Financiën en begroting;
•
Samenwerking met Wellant College op locatie Omnia College;
•
Samenwerkingsovereenkomst basisonderwijs Krimp;
•
Personeelsdag maart 2017;
•
Werkdruk;
•
Duurzaamheid;
•
Lopende zaken als: integratie Omnia, lesuitval, medewerkerstevredenheidsonderzoek, IKC-ambities OVO en WMS.
Verspreid over het jaar 2017 heeft de raad van toezicht:
>> het financieel jaarverslag van 2016 goedgekeurd en décharge verleend
aan de bestuurder;
>> de meerjarenbegroting 2018 en de kaderbrief 2018 vastgesteld en
goedgekeurd.
Jaarlijks bezoekt de raad van toezicht een aantal scholen om met hen
in gesprek te gaan over wat er op de scholen speelt. In 2017 waren dit:
Gymnasium Camphusianum, Obs Anne Frank, Obs De Tweemaster, Obs De
Driemaster, De Merwedeschool en Peuterspeelzalen Ukkepuk en De Snaters.
Deze bezoeken zijn voor de leden van de raad van belang om voeling te
houden met de dagelijkse gang van zaken op de scholen.
Auditcommissie en renumeratiecommissie
In de auditcommissie zitten de heer R. de Jongh en mevrouw F. Tromp.
In de renumeratiecommissie zitten de heer R. Degenaar en mevrouw R. Brik.
De auditcommissie vergadert telkens voorafgaand aan de vergaderingen van
de raad van toezicht.
De renumeratiecommissie heeft jaarlijks één maar bij voorkeur
twee gesprekken met de bestuurder, een beoordelings- en een
functioneringsgesprek.
De leden van de raad volgen tenminste één dagdeel per jaar een cursus over
een onderwerp dat voor het functioneren als toezichthouder relevant is.

31

Onze scholen
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Onze acht basisscholen bieden een breed en passend onderwijsaanbod,
ieder onder een eigen schoolconcept.
Alle scholen hebben van de onderwijsinspectie
basisarrangement toegewezen gekregen.

tot

nu

toe

een

De leerkrachten zijn steeds databewuster, waardoor zij meer inzicht krijgen
in de realisatie van een zo hoog mogelijk leerrendement bij alle leerlingen.
Twee keer per jaar monitort de algemeen directeur, samen met de
kwaliteitscoördinator, de uitkomsten van diepteanalyses. Dit gebeurt tijdens
de zogenaamde schoolvertelgesprekken. Ook de jaarplannen maken steeds
deel uit van deze gesprekken. De kwaliteitscoördinator van OVO is hierbij
steeds aanwezig.
Hieronder

volgt

Merwedeschool

het

schema

met

de

onderwijsopbrengsten.

Driemaster

Tweemaster

Graaf
J.P.
Reinald Waale

De
Poorter

Anne
Frank

Merwedonk

2017 67.7

79.7

537.7

85.9

77.1

77.7

77.1

83

2016 79

82

536.2

529

79

81

532.7

538.4

533.7

536.4

537.5

529.8

533.8

534.6

539.0

535.7

533.2

530.3

535.7

537.5

2015 537.0
2014 534.6

535.5
533.3

Scores < 100 zijn van IEP eindtoetsen, scores > 500 zijn van CITO eindtoetsen

Primair onderwijs

Algemeen primair onderwijs

De inspectie kijkt naar de resultaten van de afgelopen drie jaar en beoordeelt
alle OVO scholen voldoende. Op de Merwedeschool en de Anne Frank zijn de
resultaten van 2017 onvoldoende. Hierop is stevig beleid ontwikkeld. Onder
andere door in te grijpen in de personele bezetting. In het najaar van 2017 is
hiervoor € 60.000 uitgetrokken.
Integrale kindcentra
Landelijk zijn er veel initiatieven voor de vorming van zogenaamde IKC’s.
OVO ziet de voordelen van dit concept en werkt aan IKC’s voor een zo goed
mogelijke begeleiding en opleiding voor alle kinderen, vanuit één visie op
één plaats. Er is sprake van een doorlopende leerlijn, waarbij aan kinderen
van 0 tot 13 jaar zoveel mogelijk kansen worden geboden
Het IKC op het Merweplein is in september 2017 geopend. In 2018 volgt het
IKC in Hardinxveld. De samenwerking met de plaatselijke overheid is daarbij
van belang.
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J . P . Wa a l e

J.P. Waale
Goed onderwijs, daar maken wij een PUNT van
P = Persoonlijk
Zowel in contact met leerling en ouders, als in leerstofaanbod hebben
we een persoonlijke benadering. Wij leren de talenten van onze 		
leerlingen kennen, om deze te benutten in de lessen.
U = Uitdagend
Leren gaat (bijna) als vanzelf als leerlingen zich uitgedaagd voelen en
het volgende stapje in hun ontwikkeling willen maken.
N = Nieuwsgierig
Kinderen willen van nature weten wat waar is en wat niet. We leren
hen zelf kritisch na te denken en een eigen mening te vormen.
T = To e ko m s t g e r i ch t
De toekomst begint nu. Wij laten onze leerlingen ervaren dat zij, door
te dromen, te durven en te doen, invloed hebben op hun eigen 		
toekomst en die van anderen.
Waar wij voor staan
Op de J.P. Waale 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 naar een hoge mate van welbevinden,
zelfstandigheid én respectvol omgaan met elkaar.
Gewoon omdat dat de aspecten zijn die er in de maatschappij toe doen. Nu
en later.
Onze school
We hebben met het team een volgende stap
gemaakt met PUNT. Dit uit zich in de high five.
Door voor te leven en onze sociaal emotionele
gesprekken hieraan te koppelen, laten wij zien
waar wij als school voor staan. Het volgende
doel is uitbreiding naar onze wijkpartners.
Denk hierbij aan The (meiden)Mall, BSO en de
speeltuinvereniging.
De J.P. Waale is flink aan het groeien. Dit brengt
nog meer diversiteit met zich mee. Daarom
zoeken we naar passende werkwijzen om de
kinderen optimaal te laten leren. Daarbij kijken
wij verder dan de muren van het klaslokaal.

34

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 met verschillende werkvormen 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.
Wat wij in 2017 verbeterden
Wij hebben een enthousiast partnerschapsteam opgericht als klankbord voor
schoolontwikkeling en communicatie. Ouders laten ons in dialoog tijdens de
partnerschapsteambijeenkomsten breder kijken.
Meer passend onderwijs bieden we door een stap te zetten richting
gepersonaliseerd leren (Snappet) en groep doorbrekend te werken in de
groepen 4 t/m 8.
In groep 3 werd de nieuwe methode voor aanvankelijk lezen ingevoerd
(Veilig Leren Lezen; Kim-versie). De vernieuwde didactiek, waarbij telkens
één nieuwe letter centraal staat, zorgt voor nóg betere leesprestaties. Daarbij
zorgt een slimme koppeling van de software ervoor dat de leerkracht tijd
bespaart, die aan de leerlingen wordt besteed.
In 2017 heeft opbrengstgericht werken een andere dimensie gekregen.
Leerkrachten zijn met elkaar gaan bedenken wat een nieuw krachtig
en ontwikkelingsgericht middel zou zijn om de brede pedagogische en
didactische vraag vorm te geven. Hierbij kwamen we uit op een zeer
praktische onderlegger, die continu zorgt dat je bezig bent met het sturend
onderwijskundig kader. Plannen maken, uitvoeren, controleren en aan de
slag. Met die blik bekijken we elke onderwijsactiviteit.
De leerkrachten van de kleutergroepen hebben zich, samen met de collega’s
van obs Anne Frank, verdiept in het spelend leren van het jonge kind. Door
kennis van het (spel)gedrag te verdiepen, zijn zij in staat om het spel beter te
observeren, passend spel(materiaal) aan te bieden en hoeken uitdagender te
maken. Op deze wijze stimuleren wij de ontwikkeling van onze kleuters nog
beter.
Bijzonder in 2017
In 2017 hebben we ons ontdek-uur omgevormd tot !Talent. We bieden
onze leerlingen van groep 5 t/m 8 een groot palet aan workshops aan door
nauw samen te werken met partners en ouders (o.a. Gorinchem Beweegt,
sportverenigingen, theater en dansscholen). We dagen onze leerlingen op
deze manier uit om kennis te maken met dingen die zij nog niet kennen of
zich te verdiepen in hun interesses.
Samen met Speeltuinvereniging Lingewijk en Wijkbelang Lingewijk hebben
we een manier gevonden om de kinderen én ouders uit onze wijk gezamenlijk
mee te laten lopen met de Avond-4-Daagse. Onder ‘Trots op de Lingwijk’
werden de vier avonden door een kleine honderd wijkbewoners gelopen.
Deze activiteit stond op het punt om te verdwijnen door de toegenomen
overschrijding van taakuren van het team. Op deze wijze realiseerden we een
heel grote win-win-situatie.

J.P. Waale
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D al to n s c ho o l
De
Po orter
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Daltonschool De Poorter
Op De Poorter kom je VER!
veilig - eerlijk - rustig
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 leerbehoefte van
onze leerlingen. 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. Op de Poorter kom je VER! veilig - eerlijk - rustig.
Onze school
Onze school maakt onderdeel uit van Brede School ‘Het Gildenplein’.
Binnen onze overzichtelijke en kleurrijke school leven en werken we
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 brengen we onze leerlingen elke dag een stukje VERder.
Wat wij in 2017 verbeterden
2017 stond in het teken van het verder ontwikkelen van het (begrijpend)
leesonderwijs gekoppeld aan scholing over actieve betrokkenheid bij
leerlingen. Dat heeft ertoe geleid dat inmiddels alle leerkrachten op
daltonschool de Poorter succesvol de leerroute Teach like a champion
hebben afgerond. Met deze certificering hebben de teamleden extra tools
in handen gekregen waarmee ze de betrokkenheid van de leerlingen bij de
lessen kunnen verhogen. In 2017 is er ook een belangrijke stap op digitaal
gebied gezet. Alle kinderen vanaf groep 4 hebben de beschikking over een
chromebook. Met dit digitale hulpmiddel kunnen wij nog beter maatwerk
bieden aan de leerlingen.
Bijzonder in 2017
Wij gaan voor VER!
Daltonschool de Poorter ontwikkelt elk jaar haar onderwijs. Het team werkt
in leerteams waar zowel op school- als op leerkrachtniveau wordt gewerkt
aan ontwikkeling. Omdat de school wil weten hoe VER de leerlingen worden
gebracht, in de 8 jaar dat ze leerling zijn, wordt een extern bureau gevraagd
om de voortgang in ontwikkeling bij de leerlingen vast te stellen. Deze
vaststelling wordt in groep 4 en 6 gedaan met de NSCCT test. NSCCT staat
voor Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten test. Het is een onderdeel van de
door de Rijnlandse School ontwikkelde werkwijze om beter zicht te krijgen
op de cognitieve capaciteiten van kinderen. Hiermee kunnen leerkrachten
hun instructies nog beter afstemmen op de ontwikkelingsbehoefte van
kinderen en wordt zichtbaar waar we het verschil maken. Deze testen helpen
ons het onderwijs aan de leerlingen nog beter af te stemmen. Tegelijkertijd
creëer je realistische verwachtingen bij zowel kinderen als ouders.

De Poorter
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Anne Frankschool

Anne Frankschool
Volop in beweging
Waar wij voor staan
Op de Anne Frank wordt je STERK. We werken SAMEN, zorgen dat we TROTS
kunnen zijn op iedereen, zijn EERLIJK, RESPECTEREN elkaar én gaan uit van
ieders KWALITEIT. Deze waarden delen wij met alle betrokkenen: leerlingen,
ouders, team en extern betrokken partners.
Wij scheppen een klimaat waarin leerlingen plezier ontwikkelen in leren
en bewegen. Dit doen we door mentale activiteiten af te wisselen met
lichamelijke activiteiten. De Anne Frank is in alle opzichten ‘Volop in
Beweging’.
Onze school
De Anne Frankschool is laagdrempelig voor iedereen. Leerlingen, ouders en
leerkrachten vormen een betrokken leergemeenschap waarin iedereen de
ruimte heeft om verder te komen.
De continue ontwikkeling en ontplooiing van kinderen krijgt vorm door een
intensieve samenwerking tussen leerlingen, ouders en ons team.
Daarbij zijn we natuurlijk volop in beweging. Dat betekent dat we constant in
ontwikkeling zijn, maar ook dat we letterlijk bewegend leren. Door bewegen
in de les, nemen kinderen de lesstof makkelijker op en wordt energie
effectiever ingezet.
Wat wij in 2017 verbeterden
>> We starten de dag met leerlingen en ouders in groep 1 tot en met 8. Zo
weten ouders altijd wat hun kind op school leert. Vooral in de hogere
groepen komt daarbij dat ouders nu ook weten hoe hun kind leert
(didactisch partnerschap).
>> In de groepen 6/7/8 werd Snappet ingevoerd: een vorm van tabletonderwijs, waardoor voor leerlingen leerstof op maat klaargezet kan
worden. De leerkracht krijgt meer tijd voor instructie, kan tijdens de les al
monitoren hoe de voortgang van de leerlingen is én kan daardoor tijdens
de les al interventies plaatsen.
>> Leerkrachten krijgen de ruimte voor persoonlijke initiatieven waarbij
zij de lesmethodes inzetten in plaats van zich te laten leiden door de
methodes.
>> De Anne Frankschool biedt onderdak aan cursussen voor ouders die de
Nederlandse taal onvoldoende beheersen om hun kinderen optimaal te
begeleiden. Gelukkig is dit aanbod voor 2018 veiliggesteld (het aanbod
wordt overgenomen door Bibliotheek AanZet).
>> De leerkrachten van groepen 3/4/5 volgden een cursus om onze visie
op meer- en hoogbegaafde kinderen te vertalen naar een praktische
uitwerking in de klas.
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>> De leerkrachten van groep 1/2 hebben zich verdiept in de kwaliteit
van observeren van spel(gedrag), verdiepen en uitdiepen van het
spel(materiaal) en het maken van uitdagende hoeken.
>> Als team hebben we gekeken naar het onderwijs van/voor de toekomst
en wat dat van ons en van ons onderwijs vraagt. Dit vertalen we naar de
dagelijkse praktijk en visie voor de komende jaren.
Bijzonder in 2017
Na een kleine verbouwing creëerden wij een echt Leerplein: een werkplek
waar leerlingen zelfstandig of met een onderwijsassistent aan het werk zijn.
Al dan niet op een braintrainer: een soort hometrainer, zodat de leerlingen
bewegen kunnen combineren met het verwerken van een opdracht. Op
het Leerplein vinden ook kookactiviteiten plaats. De aanschaf van deze
kookspullen werd mogelijk na een sponsorloop, waarbij alle kinderen van de
Anne Frank flink wat meters aflegden.

Anne Frank
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D e Tw e e m a s t e r

De Tweemaster
Talentontwikkeling voor ieder kind
Waar wij voor staan
Op onze school bereiden we kinderen voor op het leven in de maatschappij.
We leren ze kijken naar mensen en dingen om hen heen en besteden
aandacht aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden. We
leren onze leerlingen zelf ontdekken hoe ze kennis moeten verwerven, hoe
ze initiatief kunnen nemen en hoe ze opdrachten zelfstandig tot een goed
einde kunnen brengen.
Onze school
Ieder kind moet tot zijn recht kunnen komen. Daarom is er binnen onze
school ruimte en aandacht voor elk kind. En daarom ook nemen we onze
leerlingen serieus en houden we rekening met de verschillen die er zijn.
We werken aan een goede sfeer in en om de school. Simpelweg omdat we
onze kinderen een veilige, gezellige en vertrouwde omgeving willen bieden.
Een omgeving waarin ook orde, rust, regelmaat en structuur centraal staan.
En dat betekent onder andere dat we tijd en aandacht besteden aan het
voorkomen van discriminatie en pesten.
Wat wij in 2017 verbeterden
In 2017 hebben wij het rapport voor de groepen 3 tot en met 8 verbeterd
en voorzien van een eigentijdse uitstraling. Het schooljaar zijn we gestart
met een ouderinformatieavond waarbij de ouders zijn rondgeleid door
hun eigen kinderen. Het aanbod Engels is uitgebreid naar leerjaar 4. De
schoolbibliotheek heeft een herkenbare plaats in de school gekregen en het
aanbod is vernieuwd. We hebben een plusaanbod waarbij kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong extra uitdagende lessen krijgen aangeboden. De
leerkrachten zijn gestart met het scholingstraject Teach like a Champion.
Bijzonder in 2017
In mei is het schoolplein aangepast en vernieuwd. Het plein is veel groter
geworden en heeft een wijkfunctie gekregen. Nieuwe speeltoestellen zijn
geplaatst en er is kunstgras gelegd in de voetbalkooi. Kinderen hebben veel
meer ruimte voor sport en spel. Het ontwerp voor het plein is gemaakt door
kinderen, ouders en teamleden.
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De Tweemaster
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De Driemaster

De Driemaster
Een TOP school die staat voor
Talent Ontwikkelen in Partnerschap
Ieder kind heeft het ROER in eigen hand
Op de Driemaster geven we kinderen
belangrijke waarden mee als Respect, Open,
Eerlijk en Rustig.
Op de Driemaster vinden wij het van belang,
dat kinderen in een veilige omgeving
terechtkomen. Binnen een goed pedagogisch
klimaat worden alle kinderen gezien en
gevolgd. Samen met ouders zijn wij immers
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van
kinderen. Mogelijkheden en talenten van
de kinderen staan centraal, waarbij wij
moderne middelen inzetten om kinderen zo
goed mogelijk voor te bereiden op de snel
veranderende wereld.
Onze school
Op de Driemaster wordt de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet
gevolgd en het aanbod van rekenen en taal wordt afgestemd op de
mogelijkheden of talenten van de leerling. Cultuur, drama, muziek en sport
zorgen voor een afwisselend en verrijkend aanbod, waarbij de leerlingen hun
talenten kunnen ontwikkelen en zichzelf leren presenteren.
In partnerschap met ouders werken we aan de ontwikkeling van de school
en kunnen we vorm geven aan de vele activiteiten voor de leerlingen.
Als openbare school laten we onze leerlingen in aanraking komen met
verschillende geloofs- en levensovertuigingen, gaan we in gesprek over
verschillen en overeenkomsten en bereiden we onze leerlingen voor op de
maatschappij.
Wat wij in 2017 verbeterden
Met de komst van moderne ict-middelen is het werken op eigen niveau
met directe feedback voor de leerlingen een grote verandering. Volgen
van kinderen via het leerkrachtdashboard, persoonlijke doelen stellen en
ontwikkeling zichtbaar maken, ervaren we als een grote verbetering. Doordat
kinderen steeds beter weten aan welke doelen zij moeten werken, zien we de
betrokkenheid van kinderen groeien. Het is op de Driemaster dan ook heel
gebruikelijk dat kinderen vanaf groep 5 deelnemen aan het rapportgesprek
met ouders en de leerkracht.
Om kinderen voor te bereiden op de samenleving, biedt de Driemaster
de leerlingen vormingsonderwijs aan in samenwerking met het
Dienstencentrum. Hierbij is er keuze om lessen HVO, GVO of IVO te volgen.
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In 2017 is de school gestart met de Dialoog om kinderen verschillen en
overeenkomsten te laten zien en ervaren en uit te durven komen voor hun
eigen mening, altijd vanuit respect voor de ander.
In 2017 is de school bezocht door de inspectie, die vol waardering gesproken
heeft over 4 aspecten waar de school een voorbeeld was voor anderen. Trots
is de school op het onderwijsaanbod, de samenwerking, de kwaliteitszorg en
de kwaliteitscultuur van de Driemaster.
Bijzonder in 2017
In juni 2017 nam Ton van Deutekom na vele jaren afscheid van de Driemaster.
Het nieuwe schooljaar zijn we ingegaan met een nieuwe kapitein op het
schip: Monique de Hon.
Om de driehoek kinderen, ouders en de school te versterken, zijn we het
nieuwe jaar gestart met een wensen- en verwachtingenavond voor ouders
en leerkrachten. Mooie wensen en verwachtingen zijn uitgesproken op de
beide locaties van de Driemaster. Om deze wensen en verwachtingen uit te
werken, zijn er twee partnerschapsteams opgericht, die met ondersteuning
vanuit Actief Ouderschap aan de slag zijn gegaan.
De Driemaster is in samenwerking met de POP-school gestart met het
opzetten van rijke muzieklessen. Hierin worden zowel de talenten van zowel
leerlingen als leerkrachten verder ontwikkelt.

De Driemaster
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Merwedeschool
Mer wedeschool DOET;
Durven Ondernemen in Eigen Talent
Waar wij voor staan
De Merwedeschool is een creatieve, vernieuwende en ondernemende
basisschool. Vanuit de mogelijkheden en motivatie van elke leerling,
ontwikkelt de Merwedeschool de talenten van elk kind. We bieden kinderen
ontwikkelkansen, zodat ze kunnen meebouwen aan de maatschappij en de
wereld van de toekomst. Op de Merwedeschool bieden wij de leerlingen een
actieve, veilige en respectvolle leer- en leefomgeving.
Onze school
De Merwedeschool is de enige openbare basisschool in Boven-Hardinxveld.
We zijn een doelmatige, transparante en kansrijke school, waar elk kind telt.
Durven ondernemen, uitdagingen aangaan en stimuleren van eigen talent
staan centraal. In samenwerking met leerlingen, ouders en leerkrachten
dragen wij deze verantwoordelijkheid.
Wat wij in 2017 verbeterden
In 2017 heeft ontwikkeling in eigen talent van kinderen centraal gestaan.
Middels moderne middelen kan elk kind op zijn of haar niveau werken,
worden doelen gesteld en wordt direct feedback gegeven. Zo stimuleren
we eigenaarschap van kinderen en geven we inzicht in hun ontwikkeling.
Ter ondersteuning hiervan is het portfolio opgezet en ingevoerd om de
verschillende kanten van de ontwikkeling van het kind zichtbaar te maken. In
groep 3 is hiervoor de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen ingezet om zo
goed mogelijk aan te sluiten bij de leesontwikkeling van kinderen.
In 2017 is de school door de inspectie bezocht waarbij de school op 5
standaarden tot een voorbeeld voor anderen scholen is benoemd. Het team
is trots op de wijze waarop het aanbod, pedagogisch klimaat, kwaliteitszorg,
kwaliteitscultuur, verantwoording en dialoog is verbeterd en beoordeeld door
de inspectie.
De impulsen die we in 2017 aan het onderwijs gegeven hebben;
>> Muziekonderwijs: In samenwerking met de POP-school is er een impuls
gegeven aan rijke muzieklessen voor de groepen 3 t/m 7.
>> Meer- en begaafdenonderwijs: Opzetten van de duo-groep voor kinderen
uit de leerjaren 1 t/m 8, waar leren leren en ondernemen centraal staan.
>> Levensbeschouwelijk onderwijs: Aanbieden van verschillende stromingen
van levensbeschouwing in samenwerking met het Dienstencentrum. Het
opzetten van de Dialoog om kinderen te leren elkaars overeenkomsten
en verschillen met wederzijds respect te zien.
>> In samenwerking met het voortgezet onderwijs van OVO is er
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geïnvesteerd in een betere aansluiting voor Engels, leerlijnen taal-rekenen
en sociale vaardigheden. Door het bezoeken van lessen binnen vmbo tot
aan het gymnasium, wordt de overstap voor de leerlingen verkleind.
Bijzonder in 2017
In juni 2017 nam Ton van Deutekom na vele jaren afscheid van de
Merwedeschool. Het nieuwe schooljaar zijn we ingegaan met Monique de
Hon als directeur.
Bijzonder in 2017 is de samenwerking binnen de gemeente HardinxveldGiessendam om met subsidie een impuls te geven aan ouderbetrokkenheid
binnen de scholen. De Merwedeschool heeft in samenwerking met Actief
Ouderschap een waardevolle wensen- en verwachtingenavond gehad met
ouders en leerkrachten. Hierbij zijn verwachtingen afgestemd en mooie
wensen voor de school geuit om opnieuw samen op te trekken voor de
kinderen van de Merwedeschool. Het was een uitgelezen kans voor de
nieuwe directeur om te bouwen aan een mooie toekomst voor het onderwijs
in Boven-Hardinxveld.
Ook bijzonder was de uitreiking van het tweede School op Seef label. In
samenwerking met ouders en het team wordt de verkeersveiligheid in BovenHardinxveld gewaarborgd middels informatie, voorlichting en verkeerslessen
op het plein en in de wijk.
In 2017 is voor het nieuwe jaar de toezegging ontvangen voor het vormgeven
van de techniekhal en een groenvoorziening in de vorm van een moestuin.
Mooie uitdagingen voor de school om Durven Ondernemen in Eigen Talent
verder vorm te geven.

Merwedeschool
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Ikc Mer weplein

Ikc Merweplein
Dynamisch in Onderwijs en Opvang

Waar wij voor staan
Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen door liefde, aandacht en uitstekende
verzorging kunnen uitblinken!
Daarom is het Merweplein een plezierige en uitdagende leef- en
leeromgeving waarin de kinderen met hun ouders en begeleiders samen
kunnen groeien.
We verzorgen onderwijs, opvang en vrije tijdsbesteding in nauwe
samenwerking. Dit alles in een groeimodel waarin iedereen zijn steentje
kan bijdragen onder één bezielende leiding. Daarbij vinden we het
allerbelangrijkste dat een kind zich hier prettig voelt, daar doen we dan ook
alles aan.
Onze school
In ons kindcentrum werken wij aan de groepsdynamiek als basis om je
prettig te voelen. Dat betekent dat het kind in de groep niet op zichzelf
staat, een kind kan zich alleen optimaal ontwikkelen in nauwe relatie met de
groep. Het is dus heel belangrijk na te gaan hoe de groep het kind vormt en
hoe het kind op zijn beurt positieve invloed heeft op de groep. Dit wederzijds
beïnvloedend groepsproces is de kern van ons ikc.
Binnen de groep kent ieder zijn verantwoordelijkheid. Ieder begin van
het schooljaar (eerste 8 weken) of wenperiode kenmerkt zich door (extra)
aandacht voor de sociaal emotionele vorming van de groep. Vervolgens
blijven wij daar het hele jaar door aan werken.
Wat wij in 2017 verbeterden
In 2017 zijn we van start gegaan als integraal kindcentrum. Wat het ikc
Merweplein zo bijzonder maakt, is dat we als onderwijs en opvang, onder
één aansturing, een veilig, betrouwbaar en kwalitatief goed geheel
vormen. We krijgen hierbij ondersteuning vanuit de zorgstructuur van het
samenwerkingsverband en het jeugdteam. Maar er is ook een opvoedkundig
spreekuur voor ouders. De samenwerking is optimaal, waardoor elk kind de
kansen krijgt om zich te ontwikkelen naar wie hij/zij is en kan zijn.
Bijzonder in 2017
De officiële kick-off van ikc Merweplein in september 2017 was een bijzonder
moment voor de kinderen en voor het team. Het team heeft hard naar dit
moment toegewerkt en zal blijven werken aan nieuwe manieren om de
doorlopende leerlijn voor kinderen van 0 tot 13 vorm te geven in onderwijs,
opvang en vrije tijdsbesteding.
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Graaf Reinald

Graaf Reinald
Met elkaar leven - van elkaar leren
Waar wij voor staan
Kinderen kunnen bij ons op school hun mogelijkheden optimaal benutten
in een gezellige, open sfeer waarin ze zichzelf kunnen zijn. We geven
onze leerlingen de waarden en normen mee die belangrijk zijn in onze
multiculturele samenleving: respect hebben voor elkaar, problemen oplossen
en goed met vriendschap omgaan. Onze leerlingen werken veel samen. Zo
leren ze hoe ze met elkaar om moeten gaan en hoe ze elkaar kunnen helpen.
Want met elkaar leven is van elkaar leren.
Onze school
Om beter te kunnen inspelen op de ontwikkeling van kinderen, werken we op
onze school met faseonderwijs. In dat onderwijs stromen kinderen twee keer
per jaar door naar een volgende fase. Kinderen van de eerste drie fases zitten
bij elkaar. Daarna vormen kinderen van twee opeenvolgende fases een groep.
We instrueren de kinderen vaak tegelijk, maar ze maken de verwerkingsstof
op hun eigen niveau. In het faseonderwijs kunnen we beter rekening houden
met het niveau van kinderen. Het is makkelijker een half jaar over te doen of
juist een half jaar te versnellen.
Wat wij in 2017 verbeterden
Op de teldatum van 1 oktober zagen we een stijging van het aantal
leerlingen: van 216 leerlingen naar 248 leerlingen. Dit is een geweldige groei
waar we trots op zijn.
Na een proef in fase 8/9 van mei- tot zomervakantie zijn we na de
zomervakantie begonnen met Snappet. Dit is een digitale manier van leren,
waarbij kinderen op hun eigen niveau kunnen werken en waar zij directe
feedback krijgen. De groepen die er nu mee werken zijn: fase 8/9, fase 10/11
en fase 12/13. De kinderen uit fase 12/13 hebben hiervoor chromebooks
gekregen. De andere fasegroepen werken met de kleinere tablets van
Snappet zelf.
Naar aanleiding van het nieuwe observatiesysteem hij de kleuters (BOSOS)
hebben we de oudergesprekken aangepast. Elke ouder krijgt nu elke 3
maanden een gesprek, nadat de observaties zijn gedaan. Hiermee worden
ouders dus nog sneller geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind.
We hebben onze visie onder de loep genomen en opnieuw vastgesteld.
Missie: met elkaar leven van elkaar leren (klassen doorbrekende activiteiten).
Visie: De Graaf Reinaldschool wil kinderen laten leren en leerkrachten laten
werken in een veilige, vertrouwde omgeving, waar we elkaar kennen en
waar elk individu gewaardeerd wordt om wie hij is. We proberen het beste
bij elkaar en in onszelf naar boven te halen in een sfeer van respect en
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vertrouwen. Herhalen (hoogste fase) en prikkelen (laagste fase) is de kracht
van het leren binnen het faseonderwijs.
Sinds augustus 2016 zijn we (na invoering bij fase 1/2/3) met Engels verder
gegaan in fase 4/5 en afgelopen jaar in fase 6/7. De methode die we daarbij
gebruiken is Groove.me.
Het schoolproject dit schooljaar had als thema: Sport en spel! Door de hele
school is hier aandacht voor geweest en het project is afgesloten met een
prachtige avond voor ouders en andere belangstellenden.

Graaf Reinald
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Gymnasium Camphusianum
Kleinschalig op hoog niveau
Waar wij voor staan
Het Gymnasium biedt voorbereidend wetenschappelijk onderwijs aan op
het hoogste niveau. Een centrale rol is weggelegd voor de klassieke taal
en cultuur. In 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 vormt een kleinschalige gemeenschap van leerlingen,
personeelsleden en ouders/verzorgers. Het schoolklimaat wordt getypeerd
door verdraagzaamheid, saamhorigheid en veiligheid.
Wat wij in 2017 verbeterden
Na een uitgebreide visitatie werd voor de tweede keer een vierjarige licentie
als Begaafdheidsprofielschool verkregen. Een nieuwe teamstructuur en een
nieuwe gesprekkencyclus zijn ingevoerd. In ons streven naar een toetsluwere
school ontwikkelden we vormen van formatieve toetsing. Ter verbetering van
de doorstoom werd Studielift, een methode voor studievaardigheden en
mentoraat, ingevoerd in leerjaar II.
Geslaagd evenement in 2017:
Na de American Election Night in 2016 organiseerde de leerlingenraad een
druk bezocht verkiezingsdebat n.a.v. de Tweede Kamerverkiezingen in maart
2017. Zes jonge kandidaten voor ons parlement werd het vuur aan de schenen
gelegd, scherpe stellingen zorgden voor politiek vuurwerk. De leerlingenraad
organiseerde ook debatdagen in de school, gevolgd door schoolverkiezingen
voor leerlingen en docenten.

Gymnasium Camphusianum
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Fortes Lyceum
Talent-ontwikkelprogramma’s
Waarom Fortes Lyceum?
Wij willen binnen onze school kinderen en jongeren aansporen, motiveren en
toerusten zodat ze de 21e eeuw met vertrouwen tegemoet kunnen treden. Ze
leren van en met elkaar door groepswerk en in projecten binnen de opleiding
die bij hen past. Dat kan op onze 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 onderwijsleerproces.
Talent-ontwikkelprogramma’s
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 2017 verbeterden
De bijzondere leerroute via technasium is geoptimaliseerd in twee niveaus;
Tech1havo en Tech1ath. In deze klassen worden behalve de lessen O&O
ook de andere vakken volgens het O&O-principe aangeboden. Het bereidt
jongeren voor op een toekomst in de hogere technologie en dus een studie
op technische hogescholen en technische universiteiten. Naast het O&Oprincipe zijn deze leerlingen vooral ook bezig met hogere orde leren; vanuit
een analyse van bestaande kennis vooral in groepsvorm nieuwe kennis
ontwikkelen.
De kernteams van mavo en havo zijn met de decanen ook bezig met de
doorstroom GL/TL-havo. Zo sluit de vierjarige mavo mooi aan op de twee
jaar havo bovenbouw, wat in de rest van het land al gepresenteerd wordt als
‘zesjarige havo’.
Bijzonder in 2017
De onderwijsresultaten zijn wederom boven het landelijk niveau. Ons driejaargemiddelde blijft aardig op niveau en onze onderwijspositie zit nog op
ruim 110% waarbij de landelijke norm 93% is.
Onderwijspositie geeft aan hoeveel kinderen je hoger of lager laat uitstromen
met diploma dan het schooladvies dat zij van de basisschool meekregen.
Dit betekent dat wij onze leerlingen over het algemeen op een hoger niveau
kunnen brengen dan het advies van de basisschool heeft aangegeven.
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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 profielen 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 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.
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 2017 verbeterden
Na de start in 2015-2016, zijn we aan de slag gegaan met het verbeteren
van de onderwijskwaliteit. Zo hebben we heldere kaders voor het PTA
(Programma Toetsing en Afsluiting) geformuleerd en hebben we het
Programma Toetsing Onderwijs (PTO) ingevoerd. Op die manier creëren
we eenheid in het curriculum van klas 1 t/m 4 en ontstaan er doorlopende
leerlijnen. Op het gebied van kwaliteitsbeleid zijn we gestart met de
kwaliteitskalender en het toepassen van de PDCA-cyclus. Het jaarplan en de
daarvan afgeleide plannen, zoals het sectiejaarplan, zijn geheel volgens de
PDCA-cyclus opgesteld.
Aandachtspunt is het thema werkdruk. Hier zetten we gericht beleid op,
zoals het actief betrekken van het personeel bij het verder vormgeven van
het taakbeleid.

Omnia College

Omnia College

Bijzonder in 2017
De inspectie was in 2017 onder de indruk van het ingezette beleid. Voor
2016-2017 is het gelukt om met drie van de vier indicatoren boven de
kwaliteitsnormen van de inspectie te scoren. Daarmee bleef het oordeel
van de inspectie voldoende. De tevredenheid van de leerlingen en ouders/
verzorgers lag in 2017 ruim boven het landelijke gemiddelde. Na de moeilijke
start van Omnia, waren we hier erg blij mee en trots op!
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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.
Uitgangspunt hierbij vormen maatwerk, uitgaan van wat de kinderen kunnen
en blijven geloven in een passende oplossing voor iedere leerling.
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 leerlingen intensief
te coachen en te investeren in een breed netwerk van (leerwerk)bedrijven
streven we naar een optimaal resultaat en uiteindelijk een duurzame plek op
de arbeidsmarkt.
Wat wij in 2017 verbeterden
In 2017 hebben we het aantal branchegerichte cursussen uitgebreid om de
leerlingen goed voor te bereiden op de snel veranderende arbeidsmarkt. Voor
de cursussen kunnen de leerlingen officiële certificaten behalen. Hiermee
blijven de leerlingen voor meerdere beroepssectoren aantrekkelijk.
In 2017 konden we via de landelijke uitstroommonitor van platform
Praktijkonderwijs de eerste uitstroomresultaten systematisch analyseren. De
cijfers zagen er goed uit. De meeste leerlingen stromen uit op werk of leren
door op niveau 1. Gezien de uitdagingen die de doelgroep aan het team stelt,
een hele prestatie van het team en natuurlijk van de leerlingen zélf!
In 2016-2017 zijn we gestart met de PrO/vmbo brugklas. In de PrO/vmbo
brugklas stellen we de keuze voor praktijkonderwijs of het vmbo nog een
jaartje uit. Op deze manier dagen we de betere PrO-leerling uit het beste
uit zichzelf te halen en misschien wel een vmbo-diploma te behalen. Om de
PrO/vmbo brugklas mogelijk te maken, werken Merewade Praktijkschool en
Omnia College intensief met elkaar samen.
In december 2017 hebben we de enquête afgenomen over de
medewerkerstevredenheid. Naar aanleiding van de enquête zijn we op een
aantal punten gestart met een breed gedragen verbetertraject.
Bijzonder in 2017
In 2017 hield de inspectie een vierjaarlijks onderzoek op Merewade
Praktijkschool. De inspectie beoordeelde de kwaliteit als positief. Daar zijn we
heel blij mee en trots op!

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, bestuur en toezicht als ons werkterrein.
Ons Bestuursbureau
Op het bestuursbureau wordt voor alle scholen de financiële, personeels- en
salarisadministratie gevoerd. Zaken die de bedrijfsarts, het ziekteverzuim en
ziektepreventie betreffen worden vanuit het bestuursbureau geagendeerd,
gecoördineerd, uitgevoerd en bijgehouden. Ook ondersteunt het
bestuursbureau de scholen en ontwikkelt zij beleid in zaken met betrekking
tot HRM, huisvesting, gebouwenbeheer en -onderhoud en aanpalende
gebieden, zoals ict, kwaliteitszorg en pr & marketing. De planning- en
controlcyclus, van prognoses van leerlingenaantallen en formatieplanning
via begroting en managementrapportages naar jaarrekening, zijn eveneens
werkzaamheden die op het bestuursbureau worden uitgevoerd.
Wat wij in 2017 verbeterden
In 2017 heeft de directeur financiën/bedrijfsvoering verschillende gesprekken
gevoerd over privacy en datalekken om de risico’s voor OVO te inventariseren.
Het bestuursbureau is ‘in the cloud’ gaan werken met Office 365. Hierdoor
staat informatie veiliger en kunnen de medewerkers van het bestuursbureau
toch vanaf elke plek bij relevante informatie.
De afdeling PSA heeft in 2017 de eerste voorbereidingen getroffen om met
workflows te gaan werken. Zo worden mutaties straks digitaal ingestuurd om
gecontroleerd, goedgekeurd en verwerkt te worden.

Jaarrekening

Balans

31-12-2017

31-12-2016

Activa
Vaste Activa
1.2 Materiële vaste activa
1.3 Financiële vaste
activa

5.135.967

5.170.103

44.550

46.050

Totaal vaste activa

5.180.517

5.216.153

Vlottende activa
1.5 Vorderingen

1.406.760

1.254.988

1.7 Liquide middelen

6.030.840

4.959.029

Totaal vlottende activa

7.437.600

6.214.017

12.618.117

11.430.170

To t a a l a c t i va

Passiva
2.1 Eigen vermogen

4.331.814

3.443.268

2.2 Voorzieningen

4.541.729

4.518.121

0

0

3.744.574

3.468.781

2.3 Langlopende
schulden
2.4 Kortlopende
schulden
To t a a l P a s s i va

12.618.117
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11.430.170

Staat van baten en lasten

Realisatie

Begroting

Realisatie

2017

2017

2016

Baten
3.1 Rijksbijdragen

29.778.020

27.505.492

27.971.577

20.085

7.800

16.158

1.411.496

1.234.905

1.275.628

31.209.602

28.748.197

29.263.363

23.973.570

22.157.541

22.749.916

4.2 Afschrijvingen

821.427

828.251

861.368

4.3
Huisvestingslasten

2.132.508

2.074.337

2.107.119

4.4 Overige lasten

3.418.151

3.236.917

3.338.634

30.345.656

28.297.045

29.057.037

863.946

451.153

206.327

15.233

30.000

26.836

879.178+

481.153+

233.163+

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

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
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Financiële kengetallen
Solvabiliteit
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%.
2017

2016

2015

Solvabiliteit 1

34,3%

30,1%

30,3%

Solvabiliteit 2

70,3%

69,7%

70,4%

Liquiditeit
Voor een beoordeling van de liquiditeitspositie geldt 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 commissie Don hanteert de current ratio als een indicator voor het
budgetbeheer met als signaleringsgrenzen 0,5 en 1,5. 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

2017

2016

2015

2,0

1,8

1,6

Rentabiliteit
De rentabiliteit zegt iets over het rendement van de Stichting. Het toont in
welke mate baten en lasten met elkaar in evenwicht zijn.
De rentabiliteit wordt berekend door het exploitatieresultaat uit gewone
bedrijfsvoering te delen door de totale baten. De inspectie hanteert als
signaleringswaarde voor rentabiliteit: laatste 3 jaar negatief. OVO heeft in het
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kader van risicomanagement besloten om te streven naar een rentabiliteit
van 0%.

Rentabiliteit

2017

2016

2015

+2,8

+0,8%

-2,8%

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen dient ter dekking van bedrijfsrisico’s. Bij het
weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin de stichting in staat is
middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder
het gehele beleid om te hoeven te gooien.
Het weerstandsvermogen wordt berekend door het eigen vermogen te
delen door de totale baten (inclusief financiële baten).

Weerstandsvermogen

2017

2016

2015

13,9%

11,8%

11,8%

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 “de mate waarin het kapitaal wordt benut
voor de vervulling van taken”. De kapitalisatiefactor (KF) wordt als volgt
berekend: balanstotaal -/- boekwaarde van gebouwen & terreinen, gedeeld
door de totale baten.
Voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs (po en
vo) adviseert de commissie Don een bovengrens van 35% voor grote
instellingen.
Stichting OVO is een grote instelling, aangezien het po meer dan €8 miljoen
aan jaarlijkse baten en het vo meer dan € 12 miljoen aan jaarlijkse baten
heeft.
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

2017

2016

2015

31,7%

29,8%

28,6%

Financieringsfunctie
De financieringsfunctie is gelijk aan de middelen die moeten worden
aangehouden om de materiële vaste activa (niet zijnde gebouwen
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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. Bij dit kengetal is de maximale
norm voor een groot po bestuur 21,2% en voor een groot vo bestuur 11,7%.

Financieringsfunctie

2017

2016

2015

11,2%

10,9%

13,2%

Transactiefunctie
De transactiefunctie (liquiditeit) is gelijk aan de middelen die benodigd zijn
voor een soepele bedrijfsvoering en geeft aan of de Stichting in staat is om
aan alle kortlopende verplichtingen te voldoen.
De transactieliquiditeit wordt als volgt berekend: de kortlopende schulden
gedeeld door de totale baten.
Bij dit kengetal is de maximale norm voor een groot po bestuur 8,8% en
voor een groot vo bestuur 11,7%.

Transactiefunctie

2017

2016

2015

12,0%

11,8%

11,5%

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
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2017

2016

2015

8,5%

7,1%

4,0%

De Tweemaster

Begroting

Bedragen x1.000

Rijksbijdragen

2018

2019

2020

28.784

28.686

28.670

8

8

8

1.308

1.289

1.289

TOTAAL BATEN

30.100

29.982

29.966

Personeelslasten

22.976

22.884

22.942

833

829

832

Huisvestingslasten

2.170

2.178

2.178

Overige lasten

3.554

3.513

3.509

29.533

29.404

29.461

+567

+592

+505

14

14

14

+581

+592

+519

0

0

0

+581

+592

+519

Overige overheidsbijdragen
en subsidies
Overige baten

Afschrijvingen

TOTAAL LASTEN
SALDO BATEN EN LASTEN
Financiële baten en lasten
TOTAAL RESULTAAT
T.g.v. bestemmingsreserves
RESULTAAT
NAAR
ALGEMENE RESERVE
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Bijlagen

Personeelsaantallen
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

2015

51,3

136,9

102,5

11,6

302,3

2016

50,5

145,6

101,4

12,3

309,7

2017
50,6
147,8
102,6
10,6
311,6
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 OVO naar functie per 1-10-2017
GYMN

MWC

PO

BB

TOTAAL
OVO

College van
bestuur
Directie
OP
OOP
Totaal

1,0

1,0

0,8

16,9

2,0

5,9

8,2

40,6

111,8

84,0

8,0

30,1

10,4

8,8

57,3

50,6

147,8

102,6

10,6

311,6

236,4

Aantal fte MWC naar functie per 1-10-2017
Fortes

Omnia

Merewade NLG

Lyceum College Pro
Directie

TOTAAL
MWC

4,9

0,7

0,3

5,9

OP

59,7

41,1

11,0

111,8

OOP

15,7

12,2

2,1

0,1

30,1

Totaal

74,7

54,0

13,4

0,1

147,8
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Nominaal aantal medewerkers OVO per 1-10-2017
GYMN

MWC

PO

BB

TOTAAL
OVO

A a n t a l
medewerkers

71

Ve r h o u d i n g 46% / 54%
man / vrouw
Gem. leeftijd

48,7

187

148

14

420

42% / 58% 12% / 88% 21% / 79% 31% / 69%
43,9

42,7

48,9

44,5

Nominaal aantal medewerkers MWC per 1-10-2017
Omnia

Merewade

Lyceum

College

Pro

NLG

A a n t a l
medewerkers

94

71

21

1

Ve r h o u d i n g
man / vrouw

44%/56%

38%/62%

48%/52%

0%/100%

44,1

43,8

42,9

53

Gem. leeftijd
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Fortes

Ziekteverzuim
Ziekteverzuimpercentages
Voortgezet

Primair

To t a a l OVO

Onderwijs

Onderwijs

OVO in 2017

3,3%

4,4%

3,7%

OVO in 2016

3,3%

5,9%

4,3%

Referentiegroep
2016

5,1%

6,3%

4,9%

OVO in 2015

3,4%

4,5%

3,7%

Referentiegroep
2015

4,9%

6,4%

4,9%

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%

De landelijke benchmarkcijfers (de referentiegroep) voor het jaar 2017 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 2017 op of onder het landelijk gemiddelde zit.

Kwartaalcijfers OVO en CBS
To t a a l OVO

CBS
(bedrijfstak
onderwijs)

1e kwartaal 2016

5,4

5,4

2e kwartaal 2016

3,2

4,9

3e kwartaal 2016

2,3

4,2

4e kwartaal 2016

3,9

nnb
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Afkortingen
Afkorting betekenis
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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
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Stichting

OVO

