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voorwoord
OVO staat voor Openbaar Verenigd Onderwijs. Maar dat niet alleen. OVO staat ook 
voor Openheid, Verbinding en Ontplooiing; de drie aspecten waar we in 2012 weer 
met tomeloze inzet aan werkten. Met elkaar hebben we ons onderwijs opnieuw ver-
beterd door gebruik te maken van alle kennis en deskundigheid die we in huis heb-
ben. Iedereen bij OVO had daar een rol in. 

Ik dank daarom al onze medewerkers voor de energie die ze in onze organisatie, 
onze leerlingen en elkaar staken. 

Gerard A. Toering, 
directeur-bestuurder

Wilt u op het verslag reageren? Dat kan via info@stichtingovo.nl. Wij stellen uw reactie zeer op prijs.2 3
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stIchtIng ovo
Missie en visie

Stichting OVO verzorgt openbaar onderwijs dat door de onderscheidende schoolconcepten voor iedereen toegankelijk is. Binnen 
onze scholen is er ruimte voor verschillen en kiezen we voor heldere waarden en normen. We hanteren duidelijke grenzen als het 
gaat om het gedrag van leerlingen, ouders en personeelsleden. Allemaal om leerlingen te bieden waar ze recht op hebben: opti-
male kansen.

In 2012 stelden we onze koers* voor 2012 tot 2015 vast. In die koers geven we aan wat ons bindt, wat we op de langere termijn 
willen bereiken en hoe we dat willen doen. In de koers staan de volgende drie kwaliteiten centraal:
 

openheid
Openheid is er binnen onze organisatie op veel 
vlakken. U vindt het terug in de relatie tussen leer-
krachten, leerlingen en ouders, in de manier waarop 
leerkrachten en leidinggevenden vorm geven aan de 
sfeer op school en in de relatie tussen de Stichting, 
de school en de maatschappelijke omgeving. 

verbinding
Verbinding krijgt binnen onze organisatie niet alleen 
gestalte in ons pedagogisch en sociaal klimaat. Het 
zit ook in ons respect voor verschillen in levensbe-
schouwing en verschillen tussen mensen. We zoeken 
de synergie om van elkaar te kunnen leren.

ontplooiing
Ontplooiing staat voor de kansen die we leerlingen en 
leerkrachten bieden om zich naar eigen aard en aan-
leg te ontwikkelen. Niet voor niets is ons onderwijs zo 
veelkleurig en inspirerend. Net als onze leerkrachten 
en leerlingen.

* U vindt onze koers op de website: www.stichtingovo.nl/stichting-ovo/koers-ovo-2012-2015 4
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Bestuur en BesturIng
Het bestuur van de Stichting OVO bestaat uit een algemeen bestuur en een directeur-bestuurder. De gemeenteraden van Gorin-
chem en Hardinxveld-Giessendam benoemen de zeven leden van het algemeen bestuur. Deze maatschappelijk betrokken leden 
werken vanuit hun expertise en professionele achtergrond als een betrokken Raad van Toezicht. Het algemeen bestuur benoemt 
op haar beurt de directeur-bestuurder. Die heeft de dagelijkse leiding en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de strategie en 
het beleid van de Stichting.

algemeen bestuur

De heer drs A.L. de Joode voorzitter tot 1 mei 2012

De heer mr R.G. Degenaar voorzitter vanaf 1 mei 2012

De heer A. Struijs secretaris

Mevrouw S. Verrijp-Mahnken penningmeester

Mevrouw drs C.M. Barger-Venema lid

Mevrouw drs H.F. Kraaijeveld-Tromp lid

De heer drs A.C.E. van Overeem lid

De heer drs R. Pastoor lid

directeur-bestuurder

De heer drs G.A. Toering

Op 1 mei 2012 trad de heer drs A.L. de Joode af als voorzitter van het algemeen 
bestuur. Hij vervulde die functie al vanaf de oprichting van OVO in 2003. Hij bena-
derde het onderwijs van onze scholen met gedrevenheid, ambitie en passie. Onder-
nemerschap kreeg dankzij hem een plaats in ons onderwijs. Bovendien wist hij een 
bestuursteam te maken van een groep van individuen. We zijn de heer De Joode 
bijzonder dankbaar voor wat hij voor OVO heeft betekend.

statuten, reglementen en codes
In de statuten en het bestuursreglement staat hoe de taken en bevoegdheden verdeeld 
zijn tussen de directeur-bestuurder en het algemeen bestuur. In het managementsta-
tuut staan de taken en bevoegdheden die de directeur-bestuurder mandateert aan de 
bovenschools directeur primair onderwijs, de voorzitter van de centrale directie van het 
Merewade College en de rector van het Gymnasium Camphusianum. Ook de richtlijnen 
voor de uitoefening van die mandaten liggen vast in dat managementstatuut.
Omdat we goed bestuur belangrijk vinden, volgen wij de ‘Code Goed Onderwijsbestuur 
VO’. Dat betekent dat we ons houden aan afspraken over verantwoording, openheid 
van beleid, integriteit en verantwoordelijkheden.

onderwerpen en besluiten algemeen bestuur
In 2012 vergaderde het algemeen bestuur vijf keer. In deze vergaderingen spraken we 
onder andere over de talentenstromen op het Merewade College, loting op Gymnasium 
Camphusianum, onze koers voor 2012-2015, het masterplan ter versterking van de on-
derwijsinfrastructuur in Gorinchem, ziektebeleid en de eindexamenuitslagen. Uiteraard 
kwamen ook de beleidsjaarplannen van de scholen, periodieke managementrapporta-
ges, de Planning- en Controlcyclus, de jaarrekening, de begroting, de ontwikkelingen in 
leerlingaantallen en de overgang naar een nieuwe bestuursvorm aan de orde.

Op 30 oktober 2012 vergaderde het bestuur met een afvaardiging van de Gemeen-
schappelijke Medezeggenschapsraden van het primair en voortgezet openbaar onder-
wijs. Belangrijke gespreksonderwerpen waren krimp, teruglopende bekostiging, bezuini-
gingen en de beeldvorming van OVO en haar scholen.

* U vindt de Code Goed Onderwijsbestuur VO op de website: www.stichtingovo.nl/stichting-ovo/bestuur/code-goed-onderwijsbestuur 6
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gemeenteraden en het gemeenschappelijk orgaan
De gemeenteraden van Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam houden via het Ge-
meenschappelijk Orgaan toezicht op het bestuur van onze Stichting. Dat Orgaan verga-
derde in 2012 drie keer over de jaarrekening, het jaarverslag, de begroting, de tussen-
tijdse managementrapportages en risicomanagement. Ook wijzigingen in de statuten en 
het ontbinden van de Stichting behoren tot het takenpakket van het Gemeenschappelijk 
Orgaan.

Managementoverleg stichting ovo
Eens in de vier tot vijf weken overleggen de bovenschools directeur PO, de rector van 
het Gymnasium en de voorzitter van de centrale directie van het Merewade College 
onder voorzitterschap van de directeur-bestuurder over zaken die voor meer dan één 
school van belang zijn. In dit zogenaamde Managementoverleg Stichting OVO komen 
ook financiële en personele onderwerpen aan bod. De controller als adviserend lid en, in 
voorkomende gevallen, de coördinator personele zaken zijn daar dan bij aanwezig. 

stafbureau
Het stafbureau ondersteunt onder leiding van de directeur-bestuurder de scholen, het 
algemeen bestuur en de directeur-bestuurder zelf. Ze voeren de financiële, personele en 
salarisadministratie voor alle scholen, coördineren zaken rondom ziekteverzuim en ziek-
tepreventie, ondersteunen scholen bij huisvesting en voeren de Planning- en Controlcy-
clus uit. Die cyclus is het proces van prognoses van leerlingenaantallen en formatieplan-
ning via begroting en managementrapportages naar de jaarrekening. Daarnaast biedt 
het stafbureau ondersteuning als het gaat om meer algemene zaken als communicatie 
en PR, een gedragscode en reglementen met betrekking tot social media en klachten.
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extern overleg en horIzontale verantwoordIng
Bij OVO vinden we horizontale verantwoording belangrijk. Resultaten moeten zichtbaar zijn en ook een open dialoog met leerlin-
gen, ouders en externe partijen is cruciaal. Daarom ook participeren we in veel verschillende vormen van overleg.

gorinchems Besturen overleg (gBo)
De besturen van het PO en VO in Gorinchem en Leerdam en de besturen van het 
Da Vinci College en het Wellant College voelen zich medeverantwoordelijk voor het 
onderwijsaanbod in Gorinchem en de regio. Daarom schreven ze in 2011 een master-
plan en legden ze in een intentieverklaring vast dat ze die verantwoordelijkheid samen 
met de gemeente wilden uitwerken. Deze verklaring is leidend bij verder overleg.

overleg in samenwerkingsverbanden (swv) 
In SWV ‘Weer Samen Naar School’ regio 41-07 overleggen de besturen van de 
openbare en bijzondere scholen voor primair onderwijs uit Gorinchem en de regio 
met elkaar. De besturen van het openbaar en het bijzonder voortgezet onderwijs in 
Gorinchem en de regio doen dat in SWV VO 41.01 regio Gorinchem.

overleg op gemeentelijk niveau: de lokale educatieve 
agenda (lea)
Op gebieden waar de gemeente een verantwoordelijkheid en zorgplicht heeft, is er 
regelmatig overleg tussen het gemeentebestuur, schoolbesturen en besturen van 
aan het onderwijs gelieerde instellingen. Het gaat dan over onderwerpen als onder-
wijsachterstand, jeugdzorg en huisvesting.

overleg binnen het regionaal overleg openbare scholen 
zuid-holland zuid (roozz)
Binnen het ROOZZ werken twaalf scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in 
de regio Zuid-Holland Zuid samen op het gebied van mobiliteit.

regionaal overleg primair onderwijs – voortgezet onderwijs 
(repovo)
Tijdens het REPOVO stemmen scholen zaken met elkaar af. Het gaat dan bijvoor-
beeld over de vakantieregeling, open dagen en de overgang van het primair naar 
het voortgezet onderwijs. 

overleg in het Bureau onderwijs en arbeidsmarkt (Boa)
In het BOA bespreken we de afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. We 
proberen de oriëntatie van leerlingen op de arbeidsmarkt te verbeteren, instroom in 
tekortsectoren te bevorderen en de oriëntatie van werkgevers op het onderwijs te 
verbeteren.

Beroepskolom gorinchem
In 2012 werd de Beroepskolom Gorinchem opgeheven. Met dit overleg wilden we 
de aansluiting van vmbo naar mbo en naar het bedrijfsleven stimuleren. Het groot-
ste deel van de activiteiten bespreken we nu in het Gorinchems Besturen Overleg.

Bestuurlijk platform 
In 2012 werd het Bestuurlijk Platform opgeheven. We bespraken er bijvoorbeeld 
nieuwe ontwikkelingen in het kader van passend onderwijs. De gespreksonderwer-
pen worden verder besproken in de samenwerkingsverbanden en het Gorinchems 
Besturen Overleg.

voortijdig school verlaten (vsv)
In het overleg VSV vertegenwoordigt onze Stichting het voorgezet onderwijs in Zuid-
Holland Zuid. Doel van het overleg is voortijdig schoolverlaten terug te dringen.

regionaal plan onderwijsvoorzieningen (rpo)
Het RPO is een wettelijk verplicht overleg waarin schoolbesturen afspraken met el-
kaar maken over hun onderwijsaanbod.
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organIsatorIsche ontwIkkelIngen
Allerlei ontwikkelingen vroegen afgelopen jaar onze aandacht. Deels lagen die ontwikkelingen buiten onze organisatie, maar deels 
ook daarbinnen. In dit hoofdstuk leest u wat er binnen onze organisatie in 2012 speelde.

commanditaire vennootschappen
Halverwege 2012 zijn de afrekeningen van de Commanditaire Vennootschappen 
(CV) Wonen-Leren-Zorg (CV WLZ) en smalle brede school Laag Dalem Zuid (SBS 
LDZ) afgerond. Eind 2012 vonden de laatste plichtplegingen plaats en zijn de cv’s 
uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.

onderwijsruimten wlz-gebouw
In juni 2012 tekenden OVO en de gemeente Gorinchem een overeenkomst over de 
rechten en plichten die samenhangen met de huur, het gebruik, het beheer en het 
onderhoud van de onderwijsruimten in het WLZ-gebouw.

onderwijsruimten Merweplein
Eind 2012 tekenden OVO en de gemeente Gorinchem een overeenkomst waarin 
het Merweplein in eigendom is overgedragen aan de Stichting OVO. OVO verhuurt 
nu ruimten aan de SKG.

het gildenplein
In april 2012 tekenden OVO en de gemeente Gorinchem een overeenkomst voor 
het gebruik van onderwijsruimten in de Brede School Gildenplein. Met de andere 
gebruikers tekenden we bovendien een convenant voor het beheer. 
 
Ict
In 2012 vormden we ons een beeld van de toekomst van het digitale onderwijs en 
zetten we stappen in de richting van een visie. We kozen ervoor ICT zoveel mogelijk 
gezamenlijk te benaderen en richtten daartoe de projectgroep OVO-ICT op.
In 2013 besloten het Merewade College en het Gymnasium Camphusianum een 
contract af te sluiten met Proxsys. In het Primair Onderwijs is besloten een nieuw 
contract te tekenen met SKOOL.
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ons onderwIjs
Bij OVO zijn tien scholen aangesloten: acht scholen voor primair onderwijs, een brede scholengemeenschap voor praktijkonderwijs 
(Pro), vmbo, mavo, havo en atheneum (drie locaties) en een gymnasium. Zij zijn grotendeels autonoom, hebben onderscheidende 
schoolconcepten en de rector/directeur draagt de verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld de resultaten, de onderwijskundige keu-
zes en de onderwijskwaliteit. Ook leerlingbegeleiding en personeelszorg krijgen op schoolniveau gestalte. Over gevoerd beleid en 
resultaten wordt verantwoording afgelegd aan de directeur-bestuurder.

primair onderwijs
Algemeen
Onze acht scholen voor primair onderwijs werken met verschillende schoolconcep-
ten. Daarmee zorgen ze voor een gevarieerd onderwijsaanbod dat tegemoet komt 
aan de verschillen tussen leerlingen. De directeuren van de verschillende scholen 
overleggen onder leiding van de bovenschools directeur primair onderwijs, de heer 
A. Goedegebuur, met elkaar in het directieberaad. Ze bespreken er actuele ontwik-
kelingen, stemmen zaken met elkaar af en bereiden er samen beleidsadviezen voor.

Onderwijskundig beleid
Op iedere school werken we systematisch en doelgericht aan het maximaliseren 
van prestaties. We doen dat in een omgeving waarin leerlingen actief en betrokken 
kunnen leren en zich gewaardeerd voelen.

In 2012 ondernamen we de volgende acties. 
•	De scholen bekwaamden zich verder in handelingsgericht werken en het werken 

met de één-zorg-route. Dat betekent dat onze leerkrachten met gedifferentieerde 
instructie en verwerking op vier niveaus werken. Daardoor is het niet nodig afzon-
derlijke handelingsplannen te schrijven. 

•	We verhoogden de opbrengsten door planmatig en cyclisch data te verzamelen, 
opbrengsten te analyseren en zo nodig het onderwijs aan te passen. We ontwik-
kelden het format ‘OVO-PO Diepteanalyse’ om dit goed te kunnen monitoren. 
Alle scholen hanteerden dat format en werkten de uitkomsten ervan uit in een 
plan van aanpak. De schooldirecteur hield in de gaten of de doelen die in het ver-
beterplan zijn vastgelegd ook gehaald werden. Om zicht te krijgen op vorderingen 
en te kunnen zien of alle scholen de gewenste kwaliteit halen, monitoren de bo-
venschools directeur en de kwaliteitsmedewerker de opbrengsten van de scholen 

ook bovenschools. Daardoor kunnen we vroegtijdig ingrijpen en voorkomen dat 
de onderwijsinspectie scholen een aangepast arrangement moet toewijzen.

•	We benoemden een coach die leerkrachten begeleidt bij het opbrengst- en han-
delingsgericht werken.

•	Een aantal scholen participeerde met ‘Taalpilot’ in het verbeteringsprogramma 
voor taal, woordenschatontwikkeling en lezen. 

•	 ICT was een speerpunt.

overzicht eindopbrengsten  cIto eindtoets 2010, 2011 en 2012

school 2010 2011 20121  %2

de Poorter 539,2 538,2 528,3 62%

Anne Frank 535,2 537,4 532,3 36%

de Merwedeschool 536,9 538,7 538,8 26%

de Merwedonk 534,5 537,4 535,6 4%

Graaf Reinald 537,3 536,8 534,1 13%

de Tweemaster 539,9 535,9 538,4 21%

J.P. Waale 539,6 533,0 530,4 34%

de Driemaster 535,2 535,9 535,4 18%

De gearceerde toetsuitslagen zijn onder de ondergrens van de inspectie.

1.  Met ingang van 2012 geldt een nieuwe systematiek voor de beoordeling van de CITO eindtoets. De aangepaste systematiek maakt voor alle scholen gebruik van de ongecorrigeerde schoolscore.
2.  Percentage gewogen leerlingen in 2012 10



voortgezet onderwijs 
Merewade college
Het Merewade College is een brede scholengemeenschap met drie locaties:  
een voor Pro, een voor vmbo, een voor mavo, havo en vwo/atheneum. De centrale 
directie bestaat uit de heren J. van Veen (voorzitter), P. Lommers en W. Langens.

Onderwijskundig beleid
Locatie Pro
In 2009 introduceerden we ‘competentiegericht onderwijs’ om het onderwijs op de 
praktijkschool nog meer op de leerlingen af te stemmen. Laptops blijken een prima 
hulpmiddel in de klas te zijn. Leerlingen werken geconcentreerder en behalen goede 
schoolresultaten.

Locatie Vries Robbéweg (vmbo)
De onderwijskundige vernieuwingen stonden vooral in het teken van de introduc-
tie van Vakwerk. Bij Vakwerk zitten leerlingen vanaf het eerste jaar vier lesuren per 
week in de Timmerklas, Techniekklas, Beauty en Care klas, Koksklas, Onderne-
mersklas of Sportklas. Ze volgen daar naast de reguliere vakken meer praktijkuren. 
De eerste ervaringen waren positief, maar het bleek wel belangrijk te zijn dat de 
groepen niet te groot zijn en dat er aandacht wordt besteed aan loopbaanoriëntatie.
Het VM2-project werd stopgezet omdat het aantal leerlingen voor dit traject te klein 
was. Het werken met laptops in de gemengde leerweg zetten we wel met succes 
voort. We voeren deze digitale ontwikkeling in 2013 ook in kbl en bbl in.

Locatie Wijdschildlaan (mavo/havo/atheneum)
Met ingang van het schooljaar 2011/2012 zijn Talentenstromen geïntroduceerd. 
Leerlingen kunnen zich sindsdien inschrijven voor het Technasium, Art Factory, 
Sports en Fast Lane Discovery. Daarnaast kunnen leerlingen kiezen voor de basis-
route. De eerste evaluaties waren positief.

In 2012 gingen we verder aan de slag met pilots digitaal onderwijs. Leerlingen wer-
ken daarin grotendeels of volledig met iPads. Besloten is om met ingang van het 
schooljaar 2013-2014 in twee klassen een pilot te starten. Docenten worden hier-
voor de komende maanden geschoold. 

gymnasium camphusianum
Binnen het Gymnasium Camphusianum heeft de klassieke cultuur een centrale 
plaats. De school brengt leerlingen de kennis en vaardigheden bij die nodig zijn voor 
een vervolgstudie in het wetenschappelijk onderwijs. De heer drs J.C. Ruitenbeek is 
rector van het Camphusianum.

Onderwijskundig beleid
In 2012 besteedden we veel aandacht aan het concept Begaafdheidsprofielschool. 
In dat concept organiseren we passend onderwijs voor (hoog) begaafde leerlingen. 
Daarnaast was onze aandacht voor doorlopende leerlijnen onverminderd groot en 
breidden we het verrijkingsprogramma Studium Generale uit naar leerjaar 3.
We concentreerden ons voor de scholing van personeel in 2012 op het mentoraat 
en vakspecifieke scholing. Daarnaast streven we naar schoolbrede, interne deskun-
digheidsbevordering. 

De secties wiskunde en Nederlands namen het door het ministerie gepropageerde 
reken- en taalbeleid op in het bestaande beleid. Extra uitgaven lijken vooralsnog niet 
noodzakelijk.
De versterking van de positie van de sectie klassieke talen en de ontwikkeling van 
de landelijke kwaliteitsnorm voor gymnasia heeft de aandacht van sectie en school-
leiding. Er is een didactische pilot gestart in klas 5 Latijn.
In leerjaar 1 is de Netbookklas opgevolgd door de iPad-klas. Er is nu voor zeven 
vakken digitaal lesmateriaal voorhanden. Een werkgroep van docenten begeleidt de 
pilot.

10 11



12



leerlIngenaantallen
Het leerlingenaantal is de laatste jaren op OVO-niveau redelijk stabiel gebleven. Het Merewade College heeft na een aantal jaren 
van daling nu een toename van het aantal leerlingen, het Camphusianum blijft groeien en in het primair onderwijs zien we een 
daling van het leerlingenaantal. Dat laatste is het gevolg van de landelijke krimp: het gegeven dat er minder kinderen in de basis-
schoolleeftijd zijn.

gymnasium Mwc primair 
onderwijs

totaal ovo

Werkelijk 1-10-2008 1 510 1.486 2.033 4.029

Werkelijk 1-10-2009 1 563 1.455 2.014 4.032

Werkelijk 1-10-2010 636 1.462 1.975 4.073

Werkelijk 1-10-2011 683 1.475 1.880 4.038

Werkelijk 1-10-2012 718 1.489 1.786 3.993

Prognose 1-10-2013 736 1.488 1.747 3.971

Prognose 1-10-2014 750 1.513 1.696 3.959

Prognose 1-10-2015 745 1.515 1.645 3.905

primair onderwijs
Op 1 oktober 2012 waren er in het primair onderwijs 94 leerlingen minder dan het 
jaar ervoor. De afname werd vooral veroorzaakt door een teruglopend marktaandeel 
in Gorinchem-West, Gorinchem-Oost en in het centrum.

We verwachten op 1 oktober 2013 1.747 leerlingen op onze PO-scholen te heb-
ben; een afname van nog eens 39 leerlingen.

voortgezet onderwijs
Merewade college
Zowel op de locatie Vries Robbé als op de locatie Pro steeg het aantal leerlingen. 
Op de locatie Wijdschildlaan hadden we te maken met een krimp van ongeveer 30 
leerlingen.

gymnasium camphusianum
In 2012 beleefde het Camphusianum een novum. Loting moest duidelijk maken 
welke leerlingen toegelaten werden. In totaal konden 147 leerlingen worden ge-
plaatst. Een wachtlijst met 10 leerlingen werd gevormd en 6 leerlingen werden als-
nog geplaatst.

Het leerlingenaantal groeide naar 718; een onverwacht sterke stijging. In 2013 
plaatsen we maximaal 140 nieuwe leerlingen in leerjaar I. We verwachten dat de 
school in 2015 haar maximale omvang van ongeveer 740 leerlingen bereikt.

1.  Voor de vergelijkbaarheid zijn, ondanks dat ze nog geen onderdeel van onze Stichting waren, de leerlingaantallen van de scholen uit Hardinxveld-Giessendam opgenomen.12 13



personeel
Omdat het leerlingenaantal verandert, zijn er ook veranderingen in personeelsaantallen. Naast dat onderwerp komen in dit hoofd-
stuk ook Integraal Personeelsbeleid, Wajong, het Actieplan Leerkracht en scholing aan de orde.

personeelsaantallen
Primair onderwijs
In het primair onderwijs daalde de personele inzet met 2,7 fte. De formatie op de 
basisscholen nam met 5,2 fte af, het aantal BAPO-ers daalde met 0,7 fte en boven-
schools lag het aantal fte 3,2 hoger.

Voortgezet onderwijs
Op het Merewade College daalde het aantal fte met 17. De OP- en OOP-formatie 
daalde met 9,7 fte, het aantal BAPO-ers met 2,5 fte en het aantal vervangers we-
gens ziekte met 4,9 fte.
Op het Gymnasium Camphusianum steeg het aantal fte met 0,8. De OP- en OOP-
formatie nam toe met 2,4, het aantal BAPO-ers daalde met 0,6 fte en het aantal 
vervangers wegens ziekte daalde met 1 fte.

kengetallen
kengetallen personeel in fte’s1

gYMn Mwc po staF-
Bureau

totaal 
ovo

Totaal 1-10-2008 34,3 146,2 132,9 8,2 321,7

Totaal 1-10-2009 38,2 149,8 130,0 9,7 327,7

Totaal 1-10-2010 43,1 136,7 154,4 9,8 344,0

Totaal 1-10-2011 46,5 148,3 121,0 9,8 325,6

Totaal 1-10-2012 47,3 131,3 118,3 9,7 306,6

aantal fte naar functie

gYMn Mwc po staF-
Bureau

totaal 
ovo

Bestuur 1,0 1,0

Directie 2,0 4,0 11,0 17,0

OP 37,5 98,4 97,9 233,8

OOP 7,8 28,9 9,4 8,7 54,8

totaal 1-10-2012 47,3 131,3 118,3 9,7 306,6

nominaal aantal medewerkers per 1 oktober 2012

gYMn Mwc po staF-
Bureau

totaal 
ovo

Aantal medewerkers 65 167 176 13 421

Verhouding man / vrouw2 46% / 54% 45% / 55% 16% / 84% 23% / 77% 33% / 67%

gem. leeftijd 48,4 45,9 45,4 48,3 46,3

1.  Het aantal fte is inclusief BAPO en tijdelijke taakuitbreidingen. De fte-cijfers van het VO en het stafbureau zijn inclusief vervanging wegens ziekte. De fte-cijfers van het PO zijn exclusief vervanging wegens ziekte. 
2.  In 2011 was de verhouding man/vrouw: 35%/65% 14



Integraal personeelsbeleid
Primair onderwijs
In 2012 zetten we onze inzet voor Integraal Personeelsbeleid (IPB) voort. We constate-
ren dat werknemers steeds vaker last hebben van hogere werkdruk. Daarom hebben 
we een coach die leerkrachten begeleidt bij het implementeren van ‘opbrengstgericht 
werken’. Verder zorgen we voor goede ondersteuning en begeleiding. Onder andere 
door de gesprekscycli goed toe te passen.

Merewade College
We werken op alle locaties met de vernieuwde gesprekkencyclus. Naast de functio-
nerings- en beoordelingsgesprekken, voeren we ook voortgangsgesprekken. Daarin 
bespreken we tussentijds de afspraken die we tijdens functioneringsgesprekken maak-
ten. Tijdens de functioneringsgesprekken zijn de leeropbrengsten en de tevredenhei-
denquêtes steeds onderwerp van gesprek.

Gymnasium Camphusianum
Ook op het Camphusianum krijgt het Integraal Personeelsbeleid steeds meer vorm. De 
gesprekkencyclus met ontwikkelings- en functioneringsgesprekken is er in volle gang. 

wajong
In het kader van bewust maatschappelijk personeelsbeleid zijn er op ‘De Merwedonk’ 
twee medewerkers op vrijwillige basis werkzaam met een Wajongregeling. Ook op de 
locatie Vries-Robbéweg werken twee Wajongers.

actieplan leerkracht
Primair onderwijs
Op 31 december 2012 zat 23,1 fte binnen ons primair onderwijs in de LB-schaal. 
Daarmee voldeden we aan de criteria voor de tweede tranche aan gelden van het 
ministerie. We willen in 2014 ongeveer 49% van onze medewerkers in de LB-schaal 
hebben. Zij zijn dan specialist in onder andere de domeinen gedrag, zorg, taal, lezen 
en rekenen.

Merewade College
In het kader van Actieplan Leerkracht behaalden we de vereiste percentages. Het 
overleg dat we daarover met de personele geleding van de MR voeren, verloopt goed.

Gymnasium Camphusianum
In het kader van Actieplan Leerkracht voerden we beoordelingsgesprekken. Daaruit 
kwam een beperkt aantal promoties voort. Ongeveer € 8.000 voegden we toe aan de 
bestemmingsreserve Functiemix.

scholing
Primair onderwijs
We stimuleren onze medewerkers zich te blijven ontplooien.
1. We werkten in samenwerking met het federatief Samenwerkingsverband WSNS 

41-07, de CED-groep en NTO-effect onderwijsbegeleidingsdiensten hard aan het 
handelings- en opbrengstgericht werken. 

2. We bekwaamden ons in het werken met Taakspel. Resultaat daarvan is dat leerlin-
gen zich beter aan klassenregels houden en onrustig en storend gedrag afneemt.

3. Onze kwaliteitsmedewerker organiseerde scholingsbijeenkomsten voor kleuterleer-
krachten in het kader van de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Daarmee bevorde-
ren we optimale resultaten bij kinderen in achterstandssituaties.

4. Een relatief groot aantal leerkrachten verbreedde hun competenties in de Regio 
Academie. In die Regio Academie werken onder meer de CED-Groep en het fede-
ratief Samenwerkingsverband WSNS 41-07 samen aan een consistent scholings-
aanbod.

5. Onze zorg- en ICT-coördinatoren deden onder leiding van onze kwaliteitsmedewer-
ker aan intervisie. Onze ICT-coördinatoren werden bovendien geschoold door een 
extern deskundige.

Merewade College
Op het Merewade College zijn de scholingsuitgaven van € 52.000 gericht individueel 
en team- en managementgericht toebedeeld. De regio-academie speelde hierin een 
rol.

Gymnasium Camphusianum
Op het Camphusianum bleven scholingsuitgaven beperkt tot € 25.000. Daarmee is het 
beschikbare budget van € 40.000 onvoldoende benut. In 2013 stellen we een gericht 
scholingsplan op.
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zIekteverzuIM en vervangIng
Ook in 2012 hadden we te maken met ziekte en verzuim. Gelukkig daalde het verzuimpercentage in het primair en voortgezet on-
derwijs en in het stafbureau. Desondanks blijven we investeren in het terugdringen van verzuim en investeren we in het voorkomen 
van ziekte en goede vervanging. 

ziekteverzuim
ziekteverzuimpercentage 
Het ziekteverzuimpercentage daalde OVO-breed van 6,2% naar 4,8%. Dat percen-
tage ligt onder het referentiecijfer van 2011 (5,1%).

Primair onderwijs
Door verzuimtraining, het inschakelen van een re-integratiedeskundige en de inzet 
van een eigen interne coach daalde het verzuimpercentage in het primair onderwijs 
in 2012 flink. Toch is het verzuimpercentage nog altijd hoger dan in het voortgezet 
onderwijs. Dat komt doordat leerkrachten in het primair onderwijs (te) lang doorwer-
ken: ze laten hun klas niet ‘zomaar’ in de steek. Omdat er de hele dag iemand voor 
de klas moet staan is het bovendien lastiger om na ziekte gefaseerd op te bouwen. 
Leerkrachten werken daarom na een ziekteperiode vaak op arbeidstherapeutische 
basis en dat verhoogt de ziekteverzuimpercentages.

Voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs daalde het verzuimpercentage ook, maar de verzuim-
duur nam toe. Het verzuimpercentage steeg licht op het Camphusianum en daalde 
duidelijk op het Merewade College.

ziekteverzuimpercentages1

voortgezet 
onderwijs

primair 
onderwijs

stafbureau totaal ovo

OVO in 2012 3,4 % 7,2 % 0,9 % 4,8 %

OVO in 2011 4,8 % 8,2 % 2,4 % 6,2 %

Referentiegroep 2011 5,2 % 6,5 % 5,1 %

OVO in 2010 5,1 % 7,3 % 0,9 % 6,0 %

Referentiegroep 2010 4,9 % 6,1 % 5,1 %

verzuimoorzaken
Meer dan helft van het verzuim in het primair onderwijs wordt veroorzaakt door psy-
chische klachten. De oorzaak is in 64% van de gevallen gerelateerd aan het werk en 
dat baart ons zorgen. 
In het voortgezet onderwijs wordt iets meer dan een derde van het verzuim veroor-
zaakt door psychische klachten. Van die psychische klachten is ongeveer een derde 
gerelateerd aan het werk. 

verzuimoorzaken van werknemers gezien door de bedrijfsarts in 2012:

voortgezet 
onderwijs

(w) primair 
onderwijs

(w)

Psychische klachten 35 % (29 %) 52 % (64 %)

Overige klachten 65 % (15 %) 48 % (10 %)

W = Werkgerelateerd

preventie ziekteverzuim 
In 2012 besteedden we aandacht aan frequent kortdurend verzuim. We werkten 
aan betere rapportages aan leidinggevenden en casemanagers en registreren vanaf 
schooljaar 2012/2013 van al het verzuim de oorzaak. Dat maakt betere sturing mo-
gelijk.

vervanging
Omdat het lastig is ziek personeel in het primair onderwijs te vervangen, werken we 
naast een eigen vervangingslijst ook met een vervangingspool. In die pool waren 
per augustus 2012 1,04 fte aan medewerkers werkzaam. Deze medewerkers moe-
ten 98% inzetbaar zijn om volledig vergoed te worden door het Vervangingsfonds. 
In 2012 hebben we daar niet volledig aan kunnen voldoen. Daardoor moesten we 
ongeveer € 25.000 van de kosten voor eigen rekening nemen.

1.  Cijfers van de referentiegroepen over 2012 zijn op dit moment nog niet bekend 16



kwalIteItszorg
Binnen OVO werkten we in 2012 weer aan het verhogen en borgen van de kwaliteit van ons onderwijs. De inspectie beoordeelde 
ons op de geboekte resultaten en ook de klachten namen we in onze kwaliteitszorg mee.  

primair onderwijs
Interne kwaliteitszorg
In 2011 ontwikkelden we een INK-kwaliteitsinstrument. Als een bepaald domein 
risicovol is of dreigt te worden, schrijft de betreffende school een verbeterplan en 
monitoren we goed. In het schooljaar 2012/2013 breidden we het instrument uit 
met de kwaliteitsmodule ‘Integraal’, onderdeel van ons leerlingadministratie- en leer-
lingvolgsysteem ParnasSys.

de inspectie
Bijna al onze scholen kregen in 2012 een basisarrangement toegewezen van de 
onderwijsinspectie. Dat betekent dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit, 
opbrengsten en leerlingenzorg van onze scholen. Obs J.P. Waale kreeg een aange-
past arrangement en wordt door de onderwijsinspectie als zwak beoordeeld. 

voortgezet onderwijs
Interne kwaliteitszorg
Op het Merewade College werken we met Vensters voor Verantwoording, een door 
de VO-raad ontwikkelde site waarop de prestaties van de verschillende scholen met 
elkaar vergeleken kunnen worden. 
Op de kwaliteitskaart van de inspectie is te zien dat de resultaten van alle locaties 
van het Merewade College voldoende tot goed zijn. Op de locatie Vries Robbé, de 
praktijkschool en de mavo en havo waren alle indicatoren voldoende. Voor de afdeling 
atheneum ging dat niet op. De inspectie voerde daarom in 2012 een kwaliteitsonder-
zoek uit. De inspecteur was tevreden met de verbeteringen en verbeterplannen.

Op het Camphusianum werd het Schoolplan 2013-2016 voorbereid.
‘Vensters voor Verantwoording’ speelt een duidelijke rol bij de horizontale verant-
woording. We bespreken beleid en resultaten regelmatig in functionerings- en sec-
tiegesprekken, op studiedagen en met Leerlingenraad, Oudervereniging en Mede-
zeggenschapsraad. Ook daaraan is onze aandacht voor horizontale verantwoording 
af te lezen.

De Gymnasiale Enquête 2012 toont aan dat wij slagen in ons streven naar een 
plaats in de subtop van zelfstandige gymnasia. Het Camphusianum participeert 
verder in de visitatietrajecten van de Begaafdheidsprofielscholen en van de zelfstan-
dige gymnasia.
In december 2012 bezocht de inspectie onze school naar tevredenheid. Op grond 
van voldoende opbrengstresultaten als rendement en gemiddelde cijfers centraal 
examen kregen we opnieuw een basisarrangement.

klachten binnen ovo
In 2012 kwam er een aanvaardbare oplossing voor een lopende klacht. Er kwamen 
in de loop van het jaar vijf nieuwe klachten binnen. Voor twee van die klachten geldt 
dat ze zijn ingetrokken of dat de klager de procedure heeft gestaakt. Eén van de 
drie andere klachten hopen we met elkaar op te lossen. Bij de andere twee klach-
ten hebben gesprekken niet geleid tot een oplossing. In die gevallen liep eind 
2012 nog een bezwaarschriftenprocedure.
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huIsvestIng
Binnen ons primair en voortgezet onderwijs gebeurde weer het 
een en ander in 2012. In het onderstaande overzicht vindt u de 
veranderingen op het gebied van huisvesting in vogelvlucht.

primair onderwijs
In 2012 voerden we gesprekken als voorbereiding op de verhuizing van locatie 
Bellefleur, onderdeel van De Driemaster, naar de locatie van Gbs De Zevenster in 
Hardinxveld-Giessendam. Naar verwachting brengen we de beide scholen in de 
loop van 2013 in de huidige locatie van Gbs De Zevenster onder.

Obs J.P. Waale participeert in het Brede Schoolproject Lingeplein. Naar verwachting 
wordt Lingeplein na de zomervakantie van 2013 opgeleverd.

voortgezet onderwijs
Ook in 2012 was er een overschot van vierkante meters op de locatie De Vries Rob-
béweg. Die onbenutte vierkante meters blijven flink op de exploitatiekosten drukken. 
Daarnaast is de exploitatie van de afdeling Techniek duur. De inrichting is verouderd 
en er moeten machines vervangen worden. We voeren nadere gesprekken over 
deze onderwerpen en willen meer duidelijkheid voor de zomer van 2013.

In 2012 verbouwden we de locatie Wijdschildlaan voor de talentenstromen Techna-
sium en Art Factory. Op de begane grond werd ook een collegezaal ingericht.

Ook binnen het gebouw van het Camphusianum zijn forse investeringen gedaan. 
Het gaat dan om de overname van de inventaris van de cv WonenLerenZorg (WLZ) 
en de uitbreiding van het schoolgebouw met een nieuwe zijvleugel. Bovendien is er 
flink geïnvesteerd in de uitbreiding van het draadloze netwerk in de school. De uit-
voering van het meerjarenonderhoudsplan heeft ervoor gezorgd dat de wanden van 
de vijfde verdieping zijn versterkt en dat schilderwerk is verricht.

Medezeggenschap 
Elke OVO-school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De 
Stichting OVO overlegt met hen via twee gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraden (GMR). De bovenschools directeur 
van het primair onderwijs voert – soms samen met de directeur-
bestuurder – overleg met de gemeenschappelijke medezeggen-
schapsraad voor het primair onderwijs (GMR-PO). De directeur-
bestuurder doet dat met de gemeenschappelijke medezeggen-
schapsraad voor het voortgezet onderwijs (GMR-VO). 

gMr-po
In 2012 vergaderde de GMR-PO acht keer. Op tafel lagen onderwerpen als de iden-
titeit van het openbaar onderwijs, de profilering van de scholen, opbrengstgericht 
werken, de functiemix, ziekteverzuim, de financiële situatie van OVO, kosten van 
management en stafbureau, het bestuursformatieplan, de planning- en controlcy-
clus, financiële managementrapportages, de jaarrekening 2011 en de begroting 
2013. 
De GMR-PO stemde in 2012 in met of gaf positief advies over de gedragscode van 
OVO, het zorgplan 2012/2013, het vakantierooster 2013-2014, de begroting 2013, 
het coachingsprotocol, het mobiliteitsbeleid, de klachtenregeling en het protocol 
sociale media. 

gMr-vo
In 2012 vergaderde de GMR-VO vier keer. Onderwerp van gesprek waren onder 
andere de wijziging in de bestuursstructuur, Koers OVO 2012-2015, een mobiliteits-
plan, managementrapportages, de begroting, jaarcijfers, ICT, ziekteverzuim, loting 
en bezuinigingen.
De GMR-VO stemde in 2012 in met of gaf positief advies over onder andere de ge-
dragscode, het protocol sociale media, de klachtenregeling en de begroting van het 
stafbureau.
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coMMunIcatIe
In 2012 hebben we op het gebied van de communicatie op-
nieuw een aantal stappen gezet. Met iedere stap die we zet-
ten, wordt OVO ook in die zin professioneler. We gaan ervoor 
deze ontwikkeling in 2013 door te zetten.

In 2012 gingen we aan de slag met nieuwe websites voor onze scholen voor pri-
mair onderwijs. Daarnaast werkten we volgens de richtlijnen van het ontwikkelde 
huisstijlhandboek en communiceerden we eenduidiger vanuit de hele stichting. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat op alle uitingen van onze scholen nu het logo van OVO 
zichtbaar is.

Afgelopen jaar traden we ook meer dan voorheen naar buiten. We volgden een jaar-
lijkse cyclus van momenten waarop we in de media verschenen. Bijvoorbeeld in de 
onderwijsbijlage, de VO-gids en tijdens de landelijke week openbaar onderwijs.

Tot slot hebben we in 2012 een start gemaakt met een werkgroep PR vanuit al onze 
scholen voor primair onderwijs. Iedere school is in die werkgroep vertegenwoordigd. 
We deden dat mede op verzoek van en in samenwerking met de GMR-PO.
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de toekoMst
Een deel van de ontwikkelingen die het afgelopen jaar onze aandacht vroegen, kwam van buiten onze organisatie. In dit hoofdstuk 
leest u wat er in 2012 speelde op het gebied van passend onderwijs, leerlingenaantallen, het vmbo en bezuinigingen.

passend onderwijs en samenwerkingsverbanden 
In maart 2012 nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel Passend Onderwijs aan. 
Het huidige systeem van Regionale Expertisecentra, indicatiestelling en leerling-
gebonden financiering (de rugzak) lijkt in de nabije toekomst te verdwijnen. Verder 
worden samenwerkingsverbanden regionaal opnieuw ingedeeld en samengevoegd, 
over de denominaties heen.

leerlingenaantallen in primair en voortgezet onderwijs
Het ministerie van OCW verwacht dat het aantal leerlingen in het primair onderwijs 
tussen 2010/2011 en 2020/2021 met 6,7% zal afnemen. Op basis van cijfers van 
het CBS zou dat voor het primair onderwijs in Gorinchem tussen 2012 en 2015 een 
daling van 5% betekenen. Eigen prognoses laten voor onze scholen in deze periode 
zelfs een daling van 7,9% zien.
Het ministerie verwacht daarnaast dat het aantal leerlingen in het voortgezet onder-
wijs tussen 2010/2011 en 2015/2016 zal stijgen van 940.000 naar 991.000. Daarna 
neemt dit aantal als gevolg van demografische ontwikkelingen weer af tot het niveau 
van 2010/2011. Onze eigen prognoses geven eenzelfde beeld.

Natuurlijk hebben de groei- en krimpbewegingen in het voortgezet onderwijs en de 
krimp in het primair onderwijs ook consequenties voor de omvang van ons perso-
neelsbestand. We houden de grootte van ons personeelsbestand daarom strak in 
de gaten. 

ontwikkelingen binnen het vmbo 
Steeds minder kinderen kiezen voor het vmbo. De afgelopen tien jaar is het aantal 
leerlingen er met 8% gedaald. Onze vmbo-school heeft nu meer leerlingen dan 
voorheen, maar of dat een trend is, is moeilijk te zeggen. De landelijke ontwikkeling 
is zorgelijk omdat het bedrijfsleven aangeeft dat er op alle niveaus een tekort is aan 
technici. We moeten daarom nadenken over het onderwijsaanbod en -programma 
op onze vmbo-school.

Bezuinigingen
Binnen het onderwijs stijgen de kosten voor personeel, energie en onderhoud al 
jaren. Scholen krijgen dit niet gecompenseerd door de overheid en moeten daar-
door snijden in hun personele lasten. Dat leidt onvermijdelijk tot uitholling van de 
onderwijskwaliteit. Waar mogelijk teren scholen in op hun reserves. Van de ruim 110 
miljoen euro eigen vermogen van alle middelbare scholen samen is eind 2012 nog 
maar 30 miljoen over. Eind 2012 staan veel VO-scholen in het rood: ze kunnen de 
gestegen kosten niet meer opbrengen.
Een ander punt van aandacht is de bezuiniging van 15 miljoen op leerwegonder-
steunend- en praktijkonderwijs (lwoo / pro) in 2015. Vanaf 2016 gaat er dan per jaar 
nog eens structureel 50 miljoen euro vanaf. 
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FInancIën 
Het overall exploitatieresultaat van Stichting OVO was in 2012 € 157.801. Ons risicomanagement en financieel en treasurybeleid 
maken het mogelijk steeds beter te sturen op onze financiële waarden, stromen en positie. 

planning- en controlcyclus, managementrapportages en 
rekenmodel
Voor het tweede jaar op rij werkten we met een Planning- en Controlcyclus en ver-
der stelden we in 2012 drie financiële managementrapportages op. Het in 2011 
geïntroduceerde rekenmodel voor het berekenen van de beschikbare formaties 
gebruikten we met verschillende scenario’s voor het primair onderwijs en het Mere-
wade College. 

Begroting 2013
In het najaar van 2012 vond het jaarlijkse begrotingsproces plaats. We gingen aan 
de slag met de meerjarenbegroting 2013-2015. Naast het exploitatieresultaat wer-
den ook leerlingenaantallen, investeringen in vaste activa, de balans, de kasstroom 
en kengetallen begroot. De begroting is zo berekend dat Stichting OVO de komen-
de jaren onveranderd financieel gezond blijft.

resultaat 2012 stichting ovo
Het exploitatieresultaat 2012 van Stichting OVO is:

werkelijk 2012 Begroting 2012 verschil

Gymnasium  € 152.691  € 13.817  € 138.874

Merewade College  € 30.033   - € 161.979  € 192.012

Primair Onderwijs  € 32.577  - € 231.958  € 264.535

Stafbureau  - € 57.500  - € 230.000  € 172.500

OVO  € 157.801  - € 610.120  € 767.921

Een uitgebreide toelichting op de resultaten vindt u in ons financieel jaarverslag op 
www.stichtingovo.nl/stichting-ovo/bestuur/jaarverslagen 

treasury
Op treasurygebied zetten we in 2012 verschillende stappen. We maakten nieuwe 
renteafspraken met onze huisbankier, maakten een meerjarenbegroting van de ex-
ploitatie, balans, kengetallen en de kasstroom en voerden een risicoanalyse uit. Ver-
der vonden er in 2012 geen transacties plaats in de beleggingssfeer en zijn er geen 
andere specifieke transacties geweest in het kader van financieel vermogensbeheer. 

risicomanagement
OVO heeft eind 2012 vijf risico’s geïdentificeerd. Dit zijn:
1) demografische ontwikkelingen:
Het risico dat OVO niet in staat is om een continue leerlingeninstroom te realiseren 
als gevolg van ontwikkelingen in de samenstelling van de bevolking.
2) kwaliteit personeel:
Het risico dat medewerkers
•	 onvoldoende beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om als 

onderwijsinstelling succesvol te kunnen opereren;
•	 in het uitoefenen van hun functie gedrag vertonen dat niet aansluit op de doelstel-

lingen en cultuur van de organisatie.
3) leerling- en oudertevredenheid:
Het risico dat de leerlingen en/of ouders onvoldoende waardering hebben voor het 
geboden onderwijs.
4) operationalisatie:
Het risico dat de strategie van OVO niet is uitgewerkt in heldere doelstellingen en in-
dicatoren waardoor focus, monitoring en sturing onvoldoende kunnen plaatsvinden.
5) vermogenspositie:
Het risico dat de vermogenspositie van OVO niet toereikend is om
•	 te investeren conform markteisen of 
•	 adequaat te reageren op onverwachte gebeurtenissen die beslag leggen op kas-

stromen.
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gYMnasIuM caMphusIanuM
kleinschalig op hoog niveau
waar wij voor staan:
Het is onze belangrijkste taak onze leerlingen de kennis en vaardigheden bij te bren-
gen die zij nodig hebben voor een geslaagde vervolgstudie in het wetenschappelijk 
onderwijs. We richten ons in ons onderwijs dus op de toekomst van onze leerlingen, 
maar verliezen daarbij het verleden niet uit het oog.

onze school:
Onze school is het zelfstandig, categoriaal Gymnasium voor Gorinchem en de wijde 
omgeving. We hechten aan goed contact tussen leerlingen en docenten en brede 
vorming, de klassieke cultuur en gedegen onderwijs staan bij ons hoog in het vaan-
del.

wat wij in 2012 verbeterden:
In 2012 gaven talentvolle bovenbouwleerlingen verrijkingslessen aan leerlingen van 
tien verschillende basisscholen. Daarnaast werkten we aan onze ontwikkeling als 
Begaafdheidsprofielschool. Een stuurgroep leidde onze school naar de visitatie van 
2013. Voor wat betreft ICT en onderwijs wierp onze inzet in 2012 de eerste vruch-
ten af. Verder zetten we de pilot ‘Netbookklas’ om in een pilot ‘iPad klas’. Tot slot 
ontwikkelden we de gewenste gesprekkencyclus. 

Bijzonder, in 2012:
In 2012 namen we de nieuwe zijvleugel met vijf leslokalen in gebruik. Verder moes-
ten we voor het eerst in onze geschiedenis loten: van de 165 aangemelde leerlingen 
werden er 147 toegelaten tot het eerste jaar. We hebben daarmee inmiddels meer 
dan 700 leerlingen.

personeel

totaal aantal fte 47,3

nominaal aantal medewerkers 65

- waarvan (nominaal) man 30, vrouw 35

- waarvan (nominaal) < 45 jaar 22, > 45 jaar 43

- gemiddelde leeftijd 48,4

aantal leerlingen per 1-10 2012 2011 2010

totaal 718 683 636
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Merewade college [locatie wijdschildlaan]

onderwijs met een internationaal karakter
waar wij voor staan:
Wij bereiden onze leerlingen op de mavo, de havo en het atheneum met een stevig 
basisprogramma en talentenstromen voor op hun vervolgonderwijs. We creëren rand-
voorwaarden om de excellentie bij leerlingen tot bloei te laten komen en dagen ze in een 
veilige en prettige leeromgeving uit het beste uit zichzelf te halen. Tegelijkertijd investeren 
we in de relatie die onze leerlingen hebben met hun maatschappelijke omgeving. 

onze school:
We bieden op de locatie Wijdschildlaan vernieuwend openbaar onderwijs met een in-
ternationaal karakter. Omdat de maatschappij snel verandert, moeten onze leerlingen 
zich steeds veranderende vaardigheden eigen maken. We noemen die vaardigheden en 
competenties 21st century skills en passen daarom 21st century learning toe.

wat wij in 2012 verbeterden:
In onze atheneumafdeling stemden we het onderwijsprogramma verder af op de mon-
diale samenleving. We bereidden onze leerlingen voor op een internationale carrière: we 
rustten ze toe met 21st century skills en leerden ze een wereldtaal. We gaven dat on-
der andere handen en voeten door internationale samenwerking met collega-scholen, 
bedrijven en organisaties. Uiteraard gebruikten we daarbij de inmiddels onontbeerlijke 
digitale middelen.

Bijzonder, in 2012:
In 2012 nam het aantal leerlingen in het eerste leerjaar opnieuw toe. Er was zelfs een 
verdubbeling van het aantal inschrijvingen voor het eerste jaar van onze atheneum-af-
deling. Onze talentenstromen komen blijkbaar tegemoet aan de behoefte van jongeren 
tussen 12 en 18 jaar. We boden het Technasium voor bèta-kinderen, Art Factory voor 
kunstzinnige en creatieve kinderen, Fast Lane Discovery voor begaafde en talige kinde-
ren en Sports voor sportievelingen. Verder startten we in 2012 met de voorbereidingen 
voor het gebruik van iPads in de klas. Bij Fast Lane Discovery kunnen onze leerlingen 
internet en de digitale leeromgeving inmiddels direct benaderen. Het komende school-
jaar gaan nog twee pilotklassen daarmee aan de slag: een 1e klas en een havo 4 klas. 

personeel

totaal aantal fte 73,3

nominaal aantal medewerkers 89

- waarvan (nominaal) man 41, vrouw 48

- waarvan (nominaal) < 45 jaar 44, > 45 jaar 45

- gemiddelde leeftijd 44,7

aantal leerlingen per 1-10 2012 2011 2010

totaal 970 1003 952

22 23



Merewade college [locatie vries-robbéweg]

onderwijs met een hoge professionele standaard
waar wij voor staan:
Wij bereiden onze leerlingen in alle leerwegen van het vmbo met gedegen, eigentijds 
onderwijs voor op vervolgonderwijs in het mbo. We bieden ze een professionele 
leeromgeving met deskundige en enthousiaste docenten die veel aandacht hebben 
voor hun talenten. Verder investeren we actief in de relatie die onze leerlingen heb-
ben met hun maatschappelijke omgeving. 

onze school:
Op de locatie Vries-Robbéweg van het Merewade College kunnen leerlingen hun 
diploma halen in de sectoren Economie (Handel en Administratie, Consumptieve 
Techniek), Techniek en Zorg en Welzijn. 
We zijn een verbindende factor voor alle relevante partijen en vinden rust en orde 
belangrijk in onze school.

wat wij in 2012 verbeterden:
In 2012 maakten we ons onderwijs nog digitaler: 90% van het lesprogramma van 
klas 1 bieden we inmiddels digitaal aan. In dit jaar kwam verder Vakwerk in de 
plaats van Praktische Sector Oriëntatie. Bij Vakwerk zitten leerlingen 4 lesuren per 
week in een Vakwerkklas. We voerden naast de Timmerklas, Techniekklas, Beauty 
en Care klas, Koksklas en Ondernemersklas ook de Sportklas in. Leerlingen die 
weten wat ze willen kunnen direct aan de slag. Leerlingen die dat nog niet weten, 
kunnen zich nog breed oriënteren.

Bijzonder in 2012:
In het voorjaar van 2012 schreven wij 126 leerlingen in tegenover 88 in het jaar er-
voor. Daardoor steeg het aantal leerlingen flink. Waarschijnlijk speelt het sterk verbe-
terde imago van de laatste jaren hierbij een rol.

personeel

totaal aantal fte 39,6

nominaal aantal medewerkers 53

- waarvan (nominaal) man 23, vrouw 30

- waarvan (nominaal) < 45 jaar 17, > 45 jaar 36

- gemiddelde leeftijd 46,9

aantal leerlingen per 1-10 2012 2011 2010

totaal 412 381 397
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Merewade college [locatie praktijkonderwijs]

persoonlijk en praktisch onderwijs
waar wij voor staan:
Wij bieden onze leerlingen persoonlijke begeleiding op cognitief en sociaal-emotio-
neel gebied. We begeleiden ze in een professionele omgeving met deskundige en 
enthousiaste docenten naar een zo zelfstandig mogelijke toekomst op de arbeids-
markt. We hebben veel aandacht voor de talenten van onze leerlingen en investeren 
actief in hun relatie met de maatschappelijke omgeving. 

onze school:
Op locatie PrO van het Merewade College bieden we zorg op maat aan leerlingen 
vanaf 12 jaar met leerproblemen en/of sociaal-emotionele problematiek. Zij stromen 
bij ons in via de basisschool, het Speciaal Basisonderwijs of het Leerweg Onder-
steunend Onderwijs. We verzorgen eigentijds vaardigheden- en computeronderwijs 
en laten onze leerlingen denken door te doen. We zijn een verbindende factor voor 
alle relevante partijen en vinden rust en orde belangrijk in onze school. 

wat wij in 2012 verbeterden:
In 2012 begonnen we met Taalbeleid; extra aandacht voor taal. Verder richtten we 
ons meer op branchegerichte cursussen en certificaten als VCA, het veiligheidscer-
tificaat voor het bedrijfsleven. 
Ook investeerden we vanaf leerjaar 1 in competentiegericht onderwijs. We besteed-
den bijvoorbeeld aandacht aan plannen, samenwerken, instructies volgen en reflec-
tie. 

Bijzonder in 2012:
In het voorjaar van 2012 schreven we 27 leerlingen in tegenover 13 in het jaar er-
voor. Daardoor steeg het aantal leerlingen flink en daar zijn we trots op!

personeel

totaal aantal fte 14,6

nominaal aantal medewerkers 19

- waarvan (nominaal) man 10, vrouw 9

- waarvan (nominaal) < 45 jaar 7, > 45 jaar 12

- gemiddelde leeftijd 46,4

aantal leerlingen per 1-10 2012 2011 2010

totaal 107 91 113
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j.p. waale
samen in de steigers
waar wij voor staan:
Wij leren kinderen leren op een manier die bij ze past. Dat betekent dat we in onze 
kleine school aandacht hebben voor en betrokken zijn bij elk uniek kind. We vinden 
het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen. Want alleen dan is actief burger-
schap volgens ons mogelijk. We hechten waarde aan wederzijds respect. Simpel-
weg omdat wij erin geloven dat we samen sterk staan.

onze school:
Onze kleine school is een circuitschool waar respect een manier van leven is. Kin-
deren werken in verschillende hoeken aan verschillende taken. We besteden spe-
lenderwijs aandacht aan een gezonde levensstijl - voldoende bewegen, gezonde 
voeding en verantwoorde keuzes maken. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze 
leerlingen in aanraking komen met verschillende geloofs- en levensovertuigingen.

wat wij in 2012 verbeterden:
Al in 2011 kozen we voor de nieuwe taalmethode ‘Kansrijke Taal’. Die methode past 
helemaal bij ons circuitonderwijs. De betrokkenheid van leerlingen bij deze lessen is 
nog altijd groot en we betrokken ook ouders bij het maken van materialen. Als team 
kregen we de methode in 2012 nog beter in de vingers.
Vanuit het kwaliteitsinstrument ‘Integraal’ zetten we enquêtes uit onder leerlingen, 
ouders en leerkrachten. Aan de hand van de uitkomsten kunnen we straks bepalen 
of we de goede dingen goed doen.

Bijzonder, in 2012:
In de tweede helft van 2012 waren er grote wisselingen in ons team. In een zin-
volle bijeenkomst van twee dagen legden we als team een stevig fundament onder 
verbeteringen in ons onderwijs. Omdat we te laag scoorden in ons Cito-leerling-
volgsysteem, schreven we daarnaast een stevig verbeterplan. De eerste resultaten 
daarvan zijn inmiddels merkbaar. Verder voerden we het volgmodel ‘ZIEN!’ in voor 
sociaal-emotionele ontwikkeling. We kozen daarvoor omdat kinderen beter leren 
als ze zich stevig en betrokken voelen, zelfvertrouwen hebben en contact kunnen 
maken met anderen.

Tot slot deed onze groep 7/8 mee aan het project Kids in Bizz. Ze zetten zelf een 
bedrijfje op, verkochten spulletjes en doneerden de opbrengst aan Kika. In een 
geweldige pilot verzorgden examenkandidaten havo en vwo van het Merewade Col-
lege verder een aantal weken de gymlessen.

personeel

totaal aantal fte 6,2

nominaal aantal medewerkers 11

- waarvan (nominaal) man 1, vrouw 10

- waarvan (nominaal) < 45 jaar 6, > 45 jaar 5

- gemiddelde leeftijd 44,6

aantal leerlingen per 1-10 2012 2011 2010

4-7 jaar 44 51 37

8 jaar en ouder 44 52 53

totaal 88 103 90
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daltonschool de poorter
samen spelen, samen werken, samen leren, samen leven
waar wij voor staan:
Wij vinden het belangrijk ons onderwijs goed af te stemmen op de kinderen. We 
bieden passend onderwijs en halen door opbrengst- en handelingsgericht werken 
het beste uit onze leerlingen. We vinden de sociale én cognitieve ontwikkeling be-
langrijk, hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en maken werk van ac-
tieve tolerantie en respect.

onze school:
Onze school maakt onderdeel uit van de brede school ‘Het Gildenplein’. Binnen 
onze overzichtelijke en kleurrijke school leven en werken kinderen volgens de kern-
waarden van het Daltononderwijs, een vorm van onderwijs die geschikt is voor ieder 
kind. Kernbegrippen zijn: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid, samenwerken, 
effectiviteit, doelmatigheid, reflectie en borging. 

wat wij in 2012 verbeterden:
In 2012 poetsten we met het hele team onder professionele begeleiding de dalton-
kralen op. Daarnaast volgden ‘nieuwe’ leerkrachten een cursus om het Daltoncerti-
ficaat te behalen. We bespraken onze opbrengsten met behulp van het ACA model 
(analyseren, conclusies trekken en acties vastleggen in een verbeterplan) en het 
format ‘Diepteanalyses’ en stelden verbeterpunten op. 
Daarnaast breidden we de 1-zorgroute uit met meer opbrengstgerichte formulerin-
gen en acties.  We implementeerden de methode ‘Estafette’ (voortgezet technisch 
lezen voor de groepen 4 t/m 8) verder en namen verschillende onderdelen van het 
leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys in gebruik. Onder andere 
het kwaliteitsinstrument ‘Integraal’. 
We werkten met verschillende OVO-scholen voor voortgezet onderwijs samen in het 
project Cross-Over. We zetten de samenwerking met het Gymnasium Camphusi-
anum voort en leerlingen van groep 7 volgden workshops van leerkrachten uit het 
voortgezet onderwijs en leerlingen van het gymnasium. Onze ‘plusgroepen’ (groe-
pen leerlingen met meer bagage) kregen verder verschillende workshops en projec-
ten van leerlingen van het Gymnasium, ouders of externe instanties.

Bijzonder, in 2012:
In januari 2012 kregen we op Het Gildenplein bezoek van de inspecteur. De uitslag 
van het onderzoek stemde ons tevreden. Daarnaast kreeg de eerste leerlingenraad 
van De Poorter gestalte. De leden werden na hun verkiezing op het stadhuis door 
de wethouder geïnstalleerd.
We richtten in 2012 bovendien de mediatheek opnieuw in en namen die feestelijk 
in gebruik. Ook maakte één van onze plusgroepen een radioprogramma dat werd 
uitgezonden via de internetradio Ground FM.

personeel

totaal aantal fte 15,9

nominaal aantal medewerkers 21

- waarvan (nominaal) man 6, vrouw 15

- waarvan (nominaal) < 45 jaar 6, > 45 jaar 15

- gemiddelde leeftijd 49,6

aantal leerlingen per 1-10 2012 2011 2010

4-7 jaar 82 86 84

8 jaar en ouder 116 111 59

totaal 198 197 143
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anne Frank
samen doen verbindt!
waar wij voor staan:
Wij geven les in een uitdagende en stimulerende omgeving. Respect en positieve 
waardering zijn daarbinnen belangrijke pijlers. We houden rekening met de eigenheid 
en achtergrond van onze leerlingen en komen tegemoet aan hun (leer)behoeften door 
opbrengstgericht te werken. Elk kind leert in zijn of haar eigen tempo. Natuurlijk met 
de bedoeling dat alle doelen aan het einde van het schooljaar bereikt zijn.

onze school:
‘Samen doen verbindt’ is het motto van onze school omdat wij het belangrijk vinden 
dat leerlingen, leerkrachten, ouders en externe betrokkenen met vertrouwen en res-
pect samenwerken.
We bieden onze leerlingen onderwijs op maat en begeleiden ze in hun schoolloop-
baan én in een groter maatschappelijk geheel. Samen met externe partners bieden 
we een zorgstructuur die het onze leerlingen mogelijk maakt zich optimaal te ont-
wikkelen. Ons doel is sociale, zelfredzame en actieve burgers af te leveren die nu en 
later op een goede manier functioneren in de samenleving.

wat wij in 2012 verbeterden:
In 2012 startten we met ‘Leren op Maat’. Kinderen rekenen en lezen daarbij voor de 
pauze op hun eigen niveau. In de kleutergroepen begonnen we met de taalklas: ook 
hier zitten kinderen in de taalgroep die past bij hun niveau. We richtten ons daar-
naast op de doorgaande lijn van begrijpend lezen en het voorbereidend lezen bij 
de kleuters. We schaften een nieuwe technisch leesmethode aan (Estafette) en een 
nieuwe methode voor rekenen (Wereld in Getallen).
Gedurende het jaar analyseerden we verder de resultaten van onze leerlingen en 
keken we naar onderwijsbehoeften. Eén leerkracht startte met de opleiding tot re-
kenspecialist en één met de opleiding tot leesspecialist.

Bijzonder in 2012:
We ontwierpen een nieuw logo en de school kreeg aan de binnenkant een andere 
kleur. Ook het plein richtten we opnieuw in. Het voetbalveld kreeg kunstgras en er  
kwam meer groen op het plein.

We zijn er blij mee dat de ouderbetrokkenheid op onze school groeit. De koffie-
ochtenden worden druk bezocht en ook in de wijk wordt steeds vaker positief over 
onze school gesproken.

personeel

totaal aantal fte 15,8

nominaal aantal medewerkers 27

- waarvan (nominaal) man 3, vrouw 24

- waarvan (nominaal) < 45 jaar 13, > 45 jaar 14

- gemiddelde leeftijd 42,4

aantal leerlingen per 1-10 2012 2011 2010

4-7 jaar 110 124 132

8 jaar en ouder 118 146 142

totaal 228 270 274
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de tweeMaster
veilig naar passend onderwijs voor iedereen
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 kinderen serieus 
en houden we rekening met de verschillen die er zijn. 
We werken aan een goede sfeer in en om de school. Simpelweg omdat we onze 
kinderen een veilige, gezellige en vertrouwde omgeving willen bieden. Een omgeving 
waarin ook orde, rust, regelmaat en structuur centraal staan. En dat betekent onder 
andere dat we tijd en aandacht besteden aan het voorkomen van discriminatie en 
pesten. 

wat wij in 2012 verbeterden:
In 2012 verbeterden we het spellingsonderwijs en vervingen we de oude methode 
voor levensbeschouwelijk onderwijs door de methode ‘Kleur’. We breidden het 
aanbod van ontwikkelingsmateriaal in de onderbouw uit met de methode ‘Onder-
bouwd’ die de ontwikkeling van kleuters doelgericht stimuleert. Verder introduceer-
den we de Regel van de Week.
Op het gebied van zorg begonnen we met de scholing voor de 1-zorgroute. 

Bijzonder, in 2012:
In 2012 verfden we alle lokalen in een frisse kleur, plaatsten we nieuw meubilair in 
de gemeenschappelijke ruimtes en maakten we werkplekken voor de leerlingen. De 
ouderraad zorgde ervoor dat alle schoolvieringen een groot succes werden en alle 
groepen verzorgden een geweldig optreden voor ouders, opa’s, oma’s en andere 
belangstellenden. 

personeel

totaal aantal fte 9,9

nominaal aantal medewerkers 16

- waarvan (nominaal) man 2, vrouw 14

- waarvan (nominaal) < 45 jaar 4, > 45 jaar 12

- gemiddelde leeftijd 50,3

aantal leerlingen per 1-10 2012 2011 2010

4-7 jaar 61 67 72

8 jaar en ouder 68 78 66

totaal 129 145 138
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de drIeMaster
leren met plezier - met plezier naar school
waar wij voor staan:
Op onze school staan we met elkaar voor zorg, veiligheid en kwaliteit. In onze open 
cultuur voelen kinderen zich welkom en veilig. Rust, orde en regelmaat zorgen voor 
een goed pedagogisch klimaat waarbinnen alle leerlingen de aandacht krijgen die 
ze nodig hebben. We besteden veel aandacht aan basisvaardigheden en creatieve 
talentontwikkeling.

onze school:
Onze school is de enige openbare basisschool in Beneden Hardinxveld-Giessen-
dam. Binnen onze school zijn de leerkrachten verantwoordelijk voor de resultaten 
en opbrengsten. We werken aan meer effectieve leertijd en gaan voor kinderen die 
taakgericht en zelfstandig kunnen werken. Taal en lezen zijn, naast het opbrengst-
gericht werken, onze speerpunten. We betrekken ouders bij veel van onze activitei-
ten en krijgen daar grote betrokkenheid en vertrouwen voor terug.

wat wij in 2012 verbeterden:
In 2012 evalueerden en actualiseerden we ons zorgplan, stelden we een school-
ondersteuningsprofiel op en richtten we de teamscholing handelingsgericht en op-
brengstgericht werken specifiek op het lees- en taalonderwijs. Met leerkrachten van 
de Merwedeschool werkten we samen in werkgroepen voor taal, lezen, rekenen, 
ICT en cultuur. Verder intensiveerden we onze samenwerking met de peuterspeel-
zaal De Snaters en BSO Catalpa. 
We schaften de rekenmethode ‘RekenRijk’ aan en voerden het nieuwe leerlingkwali-
teitssysteem ‘Integraal’ in.

Bijzonder in 2012:
Ook in 2012 gingen we weer voor plezierig leren en met plezier naar school. We werk-
ten aan de renovatie van de grote schooltuin en al onze schoolse activiteiten werden 
een succes. In het kader van internationale uitwisseling werd onze school bezocht door 
twaalf collega’s uit Aarhus, Denemarken. Tot slot ontwikkelden we plannen voor de ver-
huizing van onze locatie in de Westwijk. Daarover wordt in 2013 een besluit genomen. 

personeel

totaal aantal fte 14,9

nominaal aantal medewerkers 22

- waarvan (nominaal) man 4, vrouw 18

- waarvan (nominaal) < 45 jaar 10, > 45 jaar 12

- gemiddelde leeftijd 44,6

aantal leerlingen per 1-10 2012 2011 2010

4-7 jaar 136 136 133

8 jaar en ouder 136 135 143

totaal 272 271 276
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Merwedeschool
Met elkaar voor zorg en kwaliteit
waar wij voor staan:
Als team staan wij met elkaar voor zorg, veiligheid, plezier en kwaliteit. We hebben 
veel aandacht voor onze leerlingen, voor hoe ze met elkaar omgaan en voor res-
pect. We houden rekening met de kwaliteiten van onze leerlingen en streven ernaar 
alle kinderen binnen boord te houden. We verwijzen dan ook zelden naar het speci-
aal basisonderwijs. 

onze school:
Onze school is de enige openbare basisschool in Boven Hardinxveld. We zijn een 
doelmatige, transparante en kansrijke school, waar zorg en kwaliteit voorop staan 
en waar elk kind telt. We steken veel energie in het reken-, lees - en taalonderwijs 
en opbrengstgericht werken is een speerpunt. Op onze school hanteren we het 
directe instructiemodel en kiezen we ervoor met elkaar verantwoordelijkheid te 
dragen. We betrekken ouders bewust bij veel van onze activiteiten. We krijgen daar 
grote betrokkenheid en vertrouwen voor terug.

wat wij in 2012 verbeterden:
In 2012 verbeterden de resultaten van onze school. We ontwikkelden een school-
ondersteunings-profiel als onderdeel van ons zorgplan en richtten de teamscholing 
handelingsgericht en opbrengstgericht werken specifiek op lees- en taalonderwijs. 
Met leerkrachten van de Driemaster werkten we samen in werkgroepen voor taal, 
lezen, rekenen, ICT en cultuur. Verder intensiveerden we onze samenwerking met 
de peuterspeelzaal Ukkepuk en de BSO. We voerden de rekenmethode ‘Reken 
zeker’ verder door in de bovenbouw en evalueerden het nieuwe leerlingadministra-
tie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys.

Bijzonder, in 2012:
Ook in 2012 gingen we weer voor plezierig leren en met plezier naar school. Het 
schoolplein werd totaal gerenoveerd en ziet er fantastisch uit. We deden mee aan 
het door de gemeente georganiseerde Millennium-doelen- project en ook andere 
schoolse activiteiten werden een groot succes. We troffen dit jaar ook voorbereidin-
gen om voor vier dagen in de week de BSO aan school toe te voegen.

personeel

totaal aantal fte 9,4

nominaal aantal medewerkers 13

- waarvan (nominaal) man 1, vrouw 12

- waarvan (nominaal) < 45 jaar 7, > 45 jaar 6

- gemiddelde leeftijd 42,9

aantal leerlingen per 1-10 2012 2011 2010

4-7 jaar 87 80 75

8 jaar en ouder 72 80 93

totaal 159 160 168
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de Merwedonk
adaptief onderwijs dat past
waar wij voor staan:
Op onze school werken wij datagestuurd en opbrengstgericht. Er is aandacht voor 
ieder afzonderlijk kind en we verdelen de tijd en aandacht voor de verschillende vak- 
en vormingsgebieden evenwichtig. We werken aan passend onderwijs door ons 
aanbod af te stemmen op de verschillende manieren waarop leerlingen leren. Verder 
vinden we normen en waarden belangrijk. We verwachten dan ook van kinderen dat 
ze respectvol met elkaar omgaan. 

onze school:
Onze school is een grote school, die is ondergebracht in Brede School ‘De Donk’. 
In die Brede School organiseren we onderwijs en opvang professioneel met elkaar. 
Onze school is altijd volop in beweging, maar we zorgen ervoor dat veiligheid, rust 
en ruimte centraal staan. 

wat wij in 2012 verbeterden:
In 2012 besteedden we met Taakspel weer aandacht aan een positieve werkhou-
ding en een goede sfeer in alle groepen. We werkten de 1-zorgroute verder uit en 
besteedden zo de nodige aandacht aan onze resultaten. Ons managementteam 
ging onder leiding van een extern deskundige aan de slag met het versterken van 
de kwaliteit van de teamcultuur. Daarnaast zetten onze leerkrachten hun talenten 
binnen verschillende werkgroepen in voor de versterking van de kwaliteit van ons 
onderwijs.
De werkgroep Taal zorgde voor de aanschaf van ‘Estafette’, de nieuwe methode 
voor technisch lezen. De kwaliteit van het leesonderwijs is daardoor versterkt. In de 
onderbouw boekten we opnieuw goede resultaten met de methode ‘Kleuterplein’, 
in de groepen 3 besteedden we dagelijks tijd aan lezen (met hulp van een extern 
deskundige) en in de groepen 4 breidden we met succes de onderwijstijd voor 
technisch lezen verder uit. 
Het project Cross Over (een samenwerkingsvorm tussen de PO- en VO - scholen 
van OVO) deed tenslotte een beroep op de talenten en inzet van alle leerlingen van 
groep 7.

Bijzonder, in 2012:
We betrokken de ouders en verzorgers van onze leerlingen opnieuw met succes bij 
verschillende buitenschoolse activiteiten. Onze oma- en opadag werd druk bezocht 
en de tussenschoolse opvang was door de hulp van veel overblijfouders weer voor-
treffelijk geregeld. 

personeel

totaal aantal fte 29,5

nominaal aantal medewerkers 40

- waarvan (nominaal) man 7, vrouw 33

- waarvan (nominaal) < 45 jaar 20, > 45 jaar 20

- gemiddelde leeftijd 44,4

aantal leerlingen per 1-10 2012 2011 2010

4-7 jaar 229 262 275

8 jaar en ouder 296 284 264

totaal 525 546 539
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graaF reInald
Met elkaar leven - van elkaar leren
waar wij voor staan:
Kinderen kunnen bij ons op school hun mogelijkheden optimaal benutten in een 
gezellige, open sfeer waarin ze zichzelf kunnen zijn. We geven onze leerlingen de 
waarden en normen mee die belangrijk zijn in onze multiculturele samenleving: res-
pect 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 nog 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 daarna 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 op te schakelen. 

wat wij in 2012 verbeterden:
In 2012 bouwden we het faseonderwijs uit naar de fasen 12 en 13 en bereidden 
we ons voor op de start van fase 14. We analyseerden onze resultaten en schreven 
naar aanleiding daarvan plannen. We scherpten begrijpend lezen en de doorgaande 
lijn hierin verder aan en richtten ons op leerlingen met een specifieke zorgbehoefte. 
Zo startten we een plusgroep voor hoogbegaafde kinderen in samenwerking met 
het Gymnasium. Daarnaast begonnen twee teamleden met een opleiding tot res-
pectievelijk rekenspecialist en leesspecialist.

Bijzonder in 2012:
In 2012 waren er wisselingen in ons team en startten we met een tweede kleuter-
groep. De instroom in de onderbouw groeit namelijk nog steeds.

personeel

totaal aantal fte 10,6

nominaal aantal medewerkers 18

- waarvan (nominaal) man 2, vrouw 16

- waarvan (nominaal) < 45 jaar 7, > 45 jaar 11

- gemiddelde leeftijd 44,8

aantal leerlingen per 1-10 2012 2011 2010

4-7 jaar 89 78 81

8 jaar en ouder 98 110 120

totaal 187 188 201
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staFBureau stIchtIng ovo
service op hoog niveau
waar wij voor staan:
Bij het stafbureau 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 scholen, bestuur en individuele medewerkers als ons werk-
terrein. 

ons stafbureau: 
Op het stafbureau voeren we de financiële, personeels- en salarisadministratie van 
alle aangesloten scholen en coördineren we het ziekteverzuim- en preventiebeleid. 
Verder staan we de scholen, het bestuur en de directeur-bestuurder op allerlei ge-
bied met raad en daad terzijde. We coördineren bijvoorbeeld alle werkzaamheden 
die zich op het brede terrein van huisvesting voordoen. En ook op het gebied van 
communicatie, PR en voorlichting hebben we de nodige kennis in huis. 

wat wij in 2012 verbeterden:
In 2012 sloten we een nieuwe, voordeligere rentedeal met onze huisbank, voerden 
we behaalde diploma’s en ID-bewijzen in in Merces@Work en brachten we de Ver-
klaringen Omtrent Gedrag (VOG) op orde. Voor het Merewade College berekenden 
we de beschikbare formatie met een ander rekenmodel, splitsten we de manage-
mentrapportages naar de drie locaties en startten we met het digitaliseren van de 
verwerking van inkoopfacturen. Tot slot concludeerde onze accountant Deloitte
dat de administratieve organisatie van en de interne controle binnen OVO meer dan 
toereikend is. Vergeleken met maart 2010 is de organisatie zelfs aanmerkelijk verbe-
terd.

Bijzonder in 2012:
Met ingang van het schooljaar 2012-2013 voerden we verzuimmeldingen mét een 
oorzaak in. Verder sloten we een dienstverleningscontract af met Stichting Gil-
denplein en met Stichting Kinderopvang Gorinchem. Voor het Merewade College 
coördineerden we de verbouwing en inrichting van het Technasium en de bouw van 
een collegezaal. Verder begonnen we met de voorbereidingen voor de renovatie 
van J.P. Waale. Op de Merwedeschool in Hardinxveld-Giessendam faciliteerden en 
coördineerden we de renovatie van het schoolplein en vernieuwden we de riolering. 
Daarnaast gingen we aan de slag met de samenvoeging van de locatie Bellefleur 
(Driemaster) met de Gbs De Zevenster in Hardinxveld-Giessendam. We leverden 
een bijdrage aan de onderwijsbijlage van de VO-gids, aan de restyling van de web-
sites van onze scholen voor primair onderwijs en we faciliteerden en ondersteunden 
updates voor Vensters voor Verantwoording op onze scholen voor voortgezet on-
derwijs. Tot slot werd het stafbureau aangemerkt als erkend leerbedrijf.

personeel

totaal aantal fte 9,7

nominaal aantal medewerkers 13

- waarvan (nominaal) man 3, vrouw 10

- waarvan (nominaal) < 45 jaar 5, > 45 jaar 8

- gemiddelde leeftijd 48,3

Openheid, verbinding en OntplOOiing
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Balans
31-12-2012 31-12-2011

ACTIVA 

Vaste activa 

1.2  Materiële vaste activa  5.579.423  5.257.679 

  5.579.423   5.257.679 

 Vlottende activa 

1.5  Vorderingen  1.143.872  892.269 

1.7  Liquide middelen  3.647.045  3.975.617 

  4.790.917   4.867.886 

 totaal actIva        10.370.340  10.125.565 

  

 PASSIVA 

2.1 Eigen vermogen  4.051.551  3.944.216 

2.3  Voorzieningen  3.457.078  2.734.897 

2.5  Kortlopende schulden  2.861.711  3.446.452 

 totaal passIva  10.370.340  10.125.565 
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staat van Baten en lasten
realisatie 2012 Begroting 2012 realisatie 2011

Baten 

3.1  Rijksbijdragen  25.137.684  23.935.747  24.879.704 

3.2  Overige overheidsbijdragen en -subsidies  141.686  128.171  466.546 

3.5  Overige baten  1.227.804  775.721  1.417.141 

totaal baten  26.507.174  24.839.639  26.763.391 

Lasten 

4.1  Personeelslasten  20.684.907  20.080.332  21.452.924 

4.2  Afschrijvingen  769.959  763.763  784.025 

4.3  Huisvestingslasten  2.108.339  1.984.587  2.000.954 

4.4  Overige lasten  2.868.120  2.681.077  2.951.544 

totaal lasten  26.431.325  25.509.759  27.189.447 

saldo baten en lasten  75.849 670.120 - 426.056 -

5.  Financiële baten en lasten  81.952 60.000 94.216 

 nettoresultaat  157.801 610.120 - 331.840 -
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FInancIële kengetallen
solvabiliteit
Solvabiliteit geeft aan in hoeverre we kunnen voldoen aan onze langlopende ver-
plichtingen. De solvabiliteit berekenen we op twee manieren:

solvabiliteit 1:
De verhouding tussen het eigen vermogen en het totale balanstotaal. De bedrijfs-
economische norm ligt tussen de 25% en 35%.
De Onderwijsinspectie heeft de solvabiliteitsnorm voor scholen per 1 januari 2013 
verhoogd van 20% naar 30%. 

solvabiliteit 2:
De verhouding tussen het eigen vermogen inclusief voorzieningen en het totale ba-
lanstotaal. Hier geldt een ondergrens van 20%.

2012 2011 Benchmark1

Solvabiliteit 1 39,1% 39,0% 56,0%

Solvabiliteit 2 72,4% 66,0%

 
liquiditeit
Voor een beoordeling van de liquiditeitspositie geldt het kengetal Current Ratio. 
De Current Ratio geeft aan in hoeverre de Stichting kan voldoen aan haar korte 
termijn-verplichtingen. Het wordt berekend door de vlottende activa te delen door 
de vlottende passiva. Als gezonde waarde wordt bedrijfseconomisch een ratio van 
1 gezien. Het bestuur van Stichting OVO stelde eind 2011 een minimale norm vast 
van 1,1.
  

2012 2011 Benchmark

Current ratio 1,7 1,4 1,6

rentabiliteit
Rentabiliteit laat zien in welke mate baten en lasten met elkaar in evenwicht zijn. Het 
wordt berekend door het exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsvoering te delen 
door de totale baten. De rentabiliteit moet tussen 0% en 5% liggen. 

2012 2011 Benchmark

Rentabiliteit + 0,7% - 1,2% -0,87%

In 2011 was de rentabiliteit voor OVO nog negatief (-1,2%). We hebben daarna 
volop ingezet op positieve resultaten. We deden dat door nog strakker te sturen op 
de personeelsformatie en de begroting en waar nodig te bezuinigen. Die inzet heeft 
gewerkt. 

weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is er voor de dekking van bedrijfsrisico’s. Het geeft aan 
in hoeverre OVO in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op 
te vangen, zonder dat het hele beleid omgegooid moet worden. Het weerstands-
vermogen berekenen we door het eigen vermogen te delen door de totale baten 
(inclusief financiële baten).

Eind 2011 stelde OVO vast dat het minimum aan weerstandsvermogen 14% moet 
zijn. 

2012 2011 Benchmark

Weerstandsvermogen 15,2% 14,7% 29,0%

1. De benchmarkcijfers in dit hoofdstuk komen uit de Deloitte-rapportage ‘Benchmark 2011 Onderwijsinstellingen Sector-rapportage Noord, Oost en Midden Nederland’ 38



kapitalisatiefactor
De kapitalisatiefactor geeft de mate aan waarin het kapitaal wordt benut voor de 
vervulling van taken. De kapitalisatiefactor wordt berekend door het balanstotaal -/- 
boekwaarde van gebouwen en terreinen te delen door de totale baten. De commis-
sie Don veronderstelt dat als grote instellingen als OVO meer dan 35% aan kapitaal 
hebben in relatie tot hun jaarlijkse baten, een deel van dat kapitaal kennelijk niet 
efficiënt wordt benut.

2012 2011 Benchmark

Kapitalisatiefactor 28,0% 27,3% 44,4%

  
In 2010 heeft de inspectie van OC&W het financieel beoordelingskader verder ont-
wikkeld. Een belangrijk nieuw inzicht is dat de hoogte van de financiële buffer, een 
onderdeel van de kapitalisatiefactor, een nog betere indicatie geeft van middelen die 
nog niet zijn ingezet voor het onderwijsproces. De financiële buffer wordt als volgt 
berekend: 

% kapitalisatiefactor
-/- % financieringsfunctie
-/- % transactiefunctie
= % financiële buffer

Financieringsfunctie
De financieringsfunctie is gelijk aan de middelen die moeten worden aangehouden 
om de materiële vaste activa (niet zijnde gebouwen en terreinen) te zijner tijd te kun-
nen vervangen. Het gaat hier om de financieringsbehoefte als percentage van de 
vervangingswaarde. De berekening van de financieringsfunctie is als volgt:
50% van de vervangingswaarde (=cumulatieve aanschafwaarde) van de materiële 
vaste activa (niet zijnde gebouwen en terreinen) gedeeld door de totale baten. 

2012 2011 Benchmark

Financieringsfunctie 13,0% 10,6% 16,9%

transactiefunctie
De transactiefunctie (liquiditeit) is gelijk aan de middelen die nodig zijn voor een 
soepele bedrijfsvoering en geeft aan of OVO in staat is om aan alle kortlopende ver-
plichtingen te voldoen. De transactieliquiditeit wordt berekend door de kortlopende 
schulden te delen door de totale baten. 

2012 2011 Benchmark

Transactiefunctie 10,8% 12,8% 15,9%

Financiële buffer 
De financiële buffer is het resterende deel van de kapitalisatiefactor. Het zijn de mid-
delen die nodig zijn om onvoorziene risico’s als fluctuaties in leerlingenaantallen, de 
financiële gevolgen van arbeidsconflicten, instabiliteit in bekostiging en onvolledige 
indexatie van de bekostiging af te dekken. Als de buffer hoger uitvalt dan de signa-
leringswaarde van 5%, dan zijn er vermoedelijk middelen die (nog) niet zijn ingezet 
voor het onderwijsproces.

2012 2011 Benchmark

Financiële buffer 4,2% 3,8% 11,6%
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kasstrooMoverzIcht
2012 2011

kasstroom  uit operationele activiteiten 

Resultaat  75.849  426.056-

aanpassingen voor: 

- afschrijvingen  769.959  784.025 

- mutaties voorzieningen en Eigen vermogen  716.469  413.987-

veranderingen in vlottende middelen: 

- vorderingen  251.603-  30.330 

- schulden   584.741-  502.449 

 836.344-  532.779 

kasstroom uit bedrijfsoperaties  725.933  476.761 

Ontvangen interest  82.016  94.216 

Betaalde interest  64-  -   

 81.952  94.216 

totaal kasstroom uit operationele activiteiten  807.885  570.977 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Investeringen in materiële vaste activa  1.136.457-  998.343-

totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  1.136.457-  998.343-

 Mutatie liquide middelen  328.572-  427.366-

 beginstand liquide middelen per 31 december 2011  3.975.617 

 eindstand liquide middelen per 31 december 2012  3.647.045 

 328.572-
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BegrotIng 2013
Begroting 2013
Baten

3.1 Rijksbijdragen 24.546.368

3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 128.171

3.3 Overige baten 937.800

totaal baten 25.612.339

Lasten

4.1 Personeelslasten 19.669.537

4.2 Afschrijvingen 790.427

4.3 Huisvestingslasten 2.210.587

4.4 Overige lasten 3.033.249

totaal lasten 25.703.800

Saldo baten en lasten -91.461

5. Financiële baten en lasten 50.000

nettoresultaat - 41.461

T.l.v bestemmingsreserve functiemix VO + 54.633

resteert en gaat naar algemene reserve + 13.172
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verklarende woordenlIjst
aB Algemeen Bestuur
aBB Administratie, Beheer en Bestuur
aka  Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent
arBo Arbeidsomstandigheden
Bapo Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen (wettelijke regeling)
BBl Basisberoepsgerichte Leerweg
Boa Bureau Onderwijs en Arbeidsmarkt
BrIn Basis Registratie Instellingen
BsM po Bovenschools Management Primair Onderwijs
Bso Buitenschoolse Opvang (vrschools en naschools)
cao Collectieve arbeidsovereenkomst
cBs Centraal Bureau voor de Statistiek
ce Centraal Examen
ced (-groep) Onderwijsadviesorganisatie 
cFI Centrale Financiële Instellingen (OC & W)
cIto Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling
cv Commanditaire Vennootschap
cvo  Contactcommissie Voortgezet Onderwijs
Fte Full Time Equivalent
gbs Gereformeerde basisschool
gc Gymnasium Camphusianum
gl Gemengde Leerweg
gMr Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
gpl Gemiddelde Personele Last (landelijk, bestuur, school)
havo Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
IB-ers Intern begeleiders
Ict Informatie- en CommunicatieTechnologie
Ink Instituut Nederlandse Kwaliteit
IpB Integraal Personeelsbeleid

kBl Kaderberoepsgerichte Leerweg
ksF Kritische Succesfactor
laI Leermiddelen, Activiteiten en Inventaris
lea Lokale Educatieve Agenda 
# lln Aantal leerlingen
lwoo Leerweg Ondersteunend Onderwijs
Mavo Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs
MBo Middelbaar Beroeps Onderwijs
Mop Meerjarenonderhoudsplan (van gebouwen)
Mr Medezeggenschapsraad
Mt po Managementteam primair onderwijs 
Mto Managementteam Overleg (MT van OVO)
Mwc Merewade College
Mwc pro Merewade College, locatie Praktijkonderwijs
Mwc vr Merewade College, locatie Vries Robbweg
Mwc wl Merewade College, locatie Wijdschildlaan
Mwc nlg Merewade College, Niet Locatie Gebonden
nto-effect Organisatie voor schoolontwikkeling
o2a5 Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
oBs Openbare basisschool
oc&w Ministerie voor Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen
olp Onderwijsleerpakket
oop Onderwijs Ondersteunend Personeel
op Onderwijzend Personeel
ovo Openbaar Verenigd Onderwijs (in Gorinchem en de regio)
pF ParticipatieFonds
pMr Personeelsdeel van de medezeggenschapsraad
po Primair Onderwijs
pr Public Relations 42



pro Praktijkonderwijs
psa  Personeels- en salarisadministratie
repovo Regionaal Overleg PO - VO
roozz Regionaal Overleg Openbare Scholen Zuid-Holland-Zuid
rpo  Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen
sBo Speciaal Basisonderwijs
sBs Smalle Brede School
sBs ldz Smalle Brede School Laag Dalem Zuid
skg Stichting Kindercentra Gorinchem
so Schoolonderzoek
swv wsns 41-07 Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School  

(primair onderwijs)
tl Theoretische Leerweg
tso Tussenchoolse opvang (tussen de middag)
wlz WonenLerenZorg
vM2 bovenbouw VMBO en MBO niveau 2 samen
vMBo Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs
vo Voortgezet Onderwijs
voo Vereniging van Openbaar Onderwijs
vos/aBB Branchevereniging van openbare en algemeen bijzondere scholen
vve Voor- en Vroegschoolse Educatie
vsv  Voortijdig School Verlaten
vwo  Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
wajong Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
wlz WonenLerenZorg
wMo Wet Maatschappelijke Ondersteuning
wpo Wet op het Primair Onderwijs
wvo Wet op het Voortgezet Onderwijs
wsns Weer Samen Naar School42 43
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