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voorwoord
Op 29 april 2013 bestond de Stichting OVO (Openbaar Verenigd Onderwijs) 
tien jaar. Al die jaren zetten we ons – met elkaar – in voor Openheid, Verbinding 
en Ontplooiing in het onderwijs. We verbeterden dat onderwijs op basis van 
voortschrijdende inzichten, kennis en deskundigheid. En daardoor zijn we 
geworden wat we nu zijn: een hechte groep goede openbare scholen met 
algemeen toegankelijk onderwijs waarin respect voor ieders godsdienst of 
levensovertuiging centraal staat.

Ik dank al onze medewerkers voor hun tomeloze inzet, al die jaren op rij. 

Gerard A. Toering, 
College van Bestuur

Wilt u op dit jaarverslag reageren? Dat kan via info@stichtingovo.nl. Wij stellen uw reactie erg op prijs.2 3



de stIchtIng ovo
visie en missie

OVO zorgt voor openbaar onderwijs van hoge kwaliteit. Onze scholen zijn door de onderscheidende schoolconcepten voor 
iedereen toegankelijk. We kiezen voor heldere waarden en normen en er is ruimte voor verschillen. We brengen onze leerlingen 
respect bij voor anderen en hanteren duidelijke grenzen als het gaat om gedrag. Die grenzen gelden voor al onze leerlingen, voor 
hun ouders en voor onze personeelsleden. Waarom we dat doen? Om leerlingen te bieden waar ze recht op hebben: optimale 
ontwikkelingsmogelijkheden en optimale kansen.

onze koers

In ‘Koers OVO 2012-2015, van ambitie naar realiteit’* kunt u terugvinden wat ons bindt, wat we op de langere termijn willen 
bereiken en hoe we dat willen doen. Samenvattend staan in die koers de volgende drie kwaliteiten centraal: 

openheid
Binnen onze organisatie werken we op heel veel vlak-
ken aan openheid. U vindt het bijvoorbeeld terug in 
de relatie tussen leerkrachten, leerlingen en ouders. 
Maar ook in de manier waarop leerkrachten en lei-
dinggevenden vorm geven aan de sfeer op school. 
En in de relatie tussen de stichting, de school en de 
maatschappelijke omgeving.

verbinding
Binnen OVO krijgt verbinding niet alleen gestalte in 
het pedagogisch en sociaal klimaat. Verbinding vindt 
u ook terug in het respect dat we hebben voor ver-
schillen in levensbeschouwing en verschillen tussen 
mensen. We zoeken de synergie om van elkaar te 
kunnen leren.

ontplooiing
We bieden onze leerlingen én leerkrachten graag de 
kans zich naar eigen aard en aanleg te ontwikkelen. 
Daar staat de term ontplooiing voor. Logisch dus dat 
ons onderwijs – net als onze medewerkers en leerlin-
gen – veelkleurig en inspirerend is.

* U vindt ‘Koers OVO’ op de website: www.stichtingovo.nl 4
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Bestuur en toezIcht
In 2013 wijzigde de bestuursvorm van Stichting OVO. We werken niet langer met een Algemeen Bestuur en een directeur-
bestuurder, maar met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Een organieke scheiding van bestuur en toezicht dus. 

gewijzigde statuten
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het college en de raad 
staan beschreven in de gewijzigde statuten van Stichting OVO. De gemeenteraden 
van Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam keurden de overgang naar een Raad 
van Toezichtmodel en de gewijzigde statuten van de stichting goed in hun raadsver-
gadering van 31 oktober 2013. De gewijzigde statuten zijn 17 december 2013 door 
de notaris in een notariële akte opgenomen en zijn ingeschreven in het handelsre-
gister van de Kamer van Koophandel. 

college van Bestuur en raad van toezicht
college van Bestuur
De Stichting OVO wordt nu bestuurd door een College van Bestuur dat bestaat uit 
één bestuurder. Het college wordt benoemd door de Raad van Toezicht en vormt 
het bevoegd gezag van alle onder de stichting vallende scholen.

college van Bestuur 2013

De heer drs G.A. Toering

raad van toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden die benoemd worden door de ge-
meenteraden van Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam. Die leden houden vanuit 
hun grote maatschappelijke betrokkenheid en relevante expertise 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.

raad van toezicht 2013

De heer mr R.G. Degenaar voorzitter

De heer A. Struijs secretaris

Mevrouw S. Verrijp-Mahnken penningmeester (tot 1-4-2013)*

Mevrouw drs C.M. Barger-Venema lid

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

De heer drs R. Pastoor lid

Mevrouw drs H.F. Kraaijeveld-Tromp lid

* Op 1 april 2013 trad mevrouw S. Verrijp-Mahnken terug als lid van het algemeen 
bestuur. Met haar grondige kennis en haar visie op onderwijs zocht zij de scherpte 
van het gesprek en de dialoog. Wij zijn haar veel dank verschuldigd voor haar in-
breng. Begin 2014 is in de ontstane vacature voorzien. 

Vaste gesprekspunten in het overleg van de Raad van Toezicht met het College van 
Bestuur zijn:
•	 de rapporten van de Inspectie van het Onderwijs (n.a.v. bezoeken aan onze scholen);
•	 het bestuursformatieplan;
•	de strategische beleids- en jaarplannen;
•	 zaken die raken aan het ziekteverzuim- en ziekteverzuimpreventiebeleid;
•	 leerlingenprognoses, leerlingenaantallen en de ontwikkeling van ons marktaan-

deel; 
•	de jaarlijkse planning- en controlcyclus;
•	de (herziene) begroting, de fi nanciële managementrapportages en de jaarreke-

ning;
•	 klachten en bezwaarschriften.
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In 2013 vergaderde de Raad van Toezicht (voorheen het Algemeen Bestuur) vijf 
keer. In die vergaderingen werd ook gesproken over:
•	de wijziging van de statuten en het managementstatuut;
•	profielschets / het profielenoverzicht van de leden van de Raad van Toezicht;
•	 opvolging van de directeur-bestuurder;
•	 opbrengstenoverzichten van onze VO-scholen;
•	 rapport van de Inspectie van het Onderwijs over afspraken en risico’s op onze 

PO-scholen; 
•	 uitkomsten van het medewerker onderzoek; 
•	 start van een TOP-klas in Leerdam;
•	CITO-uitslagen PO en eindexamenresultaten VO.

Verder besloot de Raad voor 2014/2015 geen loting toe te passen bij de toelating 
van leerlingen voor de 1e klas van het Gymnasium.

De Raad van Toezicht krijgt overigens ook op een aantal andere manieren informa-
tie. Bijvoorbeeld door contacten met de controller, het managementteam OVO en 
de afgevaardigden van de beide Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden. 
Verder legt de Raad haar oor te luister bij belanghebbenden in en buiten de stichting 
en is er jaarlijks overleg met de accountant. De verkregen informatie helpt de Raad 
haar rol als adviseur en ondersteuner van de bestuurder naar behoren te vervullen. 

gemeenteraden en het gemeenschappelijk orgaan
Via het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) houden de gemeenteraden van Gorin-
chem en Hardinxveld-Giessendam extern toezicht op Stichting OVO. De relatie tus-
sen het College van Bestuur van OVO en de gemeenteraden is vastgelegd in een 
huishoudelijk reglement. Het GO adviseert de gemeenteraden over: 
•	benoemen, schorsen en ontslaan van 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 begroting en jaarrekening;
•	 ingrijpen bij ernstige taakverwaarlozing door College van Bestuur en/of Raad van 

Toezicht. 

Het GO vergaderde in 2013 twee keer en besprak onder andere:
•	 jaarrekening 2012;
•	 herziene begroting 2013;
•	 zomernota 2013;
•	begroting 2014 en de bijbehorende kaderbrief;
•	meerjarenbegroting tot en met 2016;
•	bestuursontwikkelingen rondom de overgang naar een Raad van Toezicht. 

managementstatuut
In het managementstatuut staat welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdhe-
den het College van Bestuur aan de bovenschools directeur Primair Onderwijs, de 
voorzitter van de centrale directie van het Merewade College en de rector van het 
Gymnasium Camphusianum heeft overgedragen. Ook de richtlijnen voor de uitoefe-
ning van die mandaten liggen vast in het managementstatuut.

code goed onderwijsbestuur
OVO is aangesloten bij de sectororganisaties voor Voortgezet- en Primair Onderwijs 
(respectievelijk de VO-raad en de PO-raad). Die organisaties ontwikkelden de ‘Code 
Goed Onderwijsbestuur’ met afspraken over verantwoording, verantwoordelijkhe-
den, openheid en integriteit. OVO houdt zich aan deze code. 

stafbureau
Onder leiding van het College van Bestuur ondersteunt het stafbureau de scholen, 
de bestuurder en de Raad van Toezicht. Het bureau voert de financiële, personele 
en salarisadministratie voor alle scholen, coördineert zaken rondom ziekteverzuim 
en ziektepreventie, ondersteunt scholen bij huisvesting en voert de Planning- en 
Controlcyclus uit. Die cyclus is het proces van prognoses van leerlingenaantallen en 
formatieplanning via begroting en managementrapportages naar de jaarrekening.
Daarnaast biedt het stafbureau ondersteuning als het gaat om meer algemene za-
ken als communicatie en PR, de gedragscode en reglementen met betrekking tot 
social media en klachten.
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organIsatorIsche ontwIKKeLIngen
Allerlei ontwikkelingen vroegen afgelopen jaar onze aandacht. 
Een van de belangrijke ontwikkelingen was de overgang 
van een Algemeen Bestuursmodel naar een Raad van 
Toezichtmodel. Op 31 oktober 2013 was die verandering 
formeel een feit (zie Bestuur en Toezicht).

opvolging voorzitter college van Bestuur
Op 1 juli 2014 gaat de voorzitter van het College van Bestuur, de heer drs G.A. Toe-
ring, met pensioen. In 2013 boog de Raad van Toezicht (voorheen het Algemeen 
Bestuur) zich over zijn opvolging. Het hele traject van werving, selectie en aanstel-
ling van een nieuwe bestuurder werd begeleid door een extern bureau. Er is een 
benoemingsadviescommissie ingesteld die de Raad van Toezicht op basis van een 
profi elschets en een competentieprofi el adviseert. 

Ict
In 2012 kozen we ervoor ICT zoveel mogelijk gezamenlijk te benaderen. We richtten 
daartoe de projectgroep OVO-ICT op. Die projectgroep ging aan de slag met de 
problematiek van de ICT-infrastructuur op de scholen en zocht naar verbeteringen. 
In dit traject namen we ook het vraagstuk van beheer mee. In 2013 hebben we voor 
onze scholen contracten afgesloten met externe bedrijven. 

 

organIsatorIsche ontwIKKeLIngenorganIsatorIsche ontwIKKeLIngen
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ons onderwIjs
OVO bestaat uit tien scholen waarvan acht scholen voor Primair Onderwijs. Daarnaast is er een brede scholengemeenschap 
voor PrO, vmbo, mavo, havo en atheneum (drie locaties) en een gymnasium. De scholen zijn grotendeels autonoom, hebben 
onderscheidende schoolconcepten en de rector/directeur is verantwoordelijk voor de resultaten, de onderwijskundige keuzes 
en de onderwijskwaliteit. Ook leerlingbegeleiding en personeelszorg krijgen op schoolniveau gestalte. Over gevoerd beleid en 
resultaten leggen de scholen verantwoording af aan het College van Bestuur.

onderwijskundig beleid
primair onderwijs
algemeen
Onze acht scholen voor Primair Onderwijs werken met verschillende schoolconcep-
ten. Daardoor is er een gevarieerd, passend onderwijsaanbod dat tegemoet komt 
aan de verschillen tussen leerlingen. De directeuren van de verschillende scholen 
overleggen in het directieberaad onder leiding van de bovenschools directeur Pri-
mair Onderwijs, de heer A. Goedegebuur, met elkaar. Ze bespreken 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.

Door handelings- en opbrengstgericht te denken, werken onze scholen steeds 
meer potentiegericht.
•	We bekwaamden ons dus verder in handelingsgericht werken en het werken 

met de één-zorg-route. Dat betekent dat onze leerkrachten met gedifferentieerde 
instructie op vier niveaus werken. Daardoor is het niet nodig afzonderlijke hande-
lingsplannen te schrijven. Een interne coach begeleidt individuele leerkrachten bij 
het handelingsgericht werken.

•	Daarnaast stond opbrengstgericht werken centraal. We hebben in dat kader veel 
ingezet op scholing, ontwikkeling en afstemming. We verhogen de opbrengsten 
door planmatig en cyclisch op leerling-, groeps- en schoolniveau data te verza-

melen, opbrengsten te analyseren en zo nodig het onderwijs aan te passen. Alle 
scholen werken daartoe met het format ‘OVO-PO Diepteanalyse’. De scholen 
werken de uitkomsten uit in een plan van aanpak. De schooldirecteuren houden 
in de gaten of de doelen die daarin zijn vastgelegd ook gehaald worden. Ook 
de bovenschools directeur monitort en analyseert de uitkomsten van de diep-
teanalyses en toetst of de beoogde doelen behaald worden. Hij wordt daarbij 
ondersteund door de kwaliteitsmedewerker van OVO-PO. Er is zo dus ook bo-
venschools zicht op gerealiseerd leerrendement op groeps- en schoolniveau. In 
dit hele proces proberen we met ‘Cockpit’ van ‘Integraal’ de administratieve last 
te verminderen.

In 2013 stelden we ons verder nog de volgende doelen: 
•	De eindopbrengsten moesten groter of gelijk zijn aan de resultaten van de refe-

rentiegoep. Bij zes van de acht scholen lukte dat ook.
•	Al onze scholen moesten voldoen aan de eisen die de Wet op het Onderwijstoe-

zicht stelt. Dat lukte bij zeven van de acht scholen. Zij kregen van de onderwijsin-
spectie in 2013 een basisarrangement. Dat betekent dat de inspectie vertrouwen 
heeft in hun kwaliteit, opbrengsten en leerlingenzorg. Obs J.P. Waale kreeg een 
aangepast arrangement. De onderwijsinspectie beoordeelde deze school als 
zwak. 

•	Al onze scholen moesten werken volgens de toetskalender van OVO-PO en 
overeenkomstig de afspraken die hierover zijn gemaakt. We realiseerden deze 
doelstelling.

10



overzicht eindopbrengsten cIto eindtoets 2010, 2011, 2012 en 2013

school 2010 2011 2012* 20121 2013 20132

obs de Poorter 539,2 538,2 528,3 62% 529.98 57%

obs Anne Frank 535,2 537,4 532,3 36% 531.49 30%

obs de Merwedeschool 536,9 538,7 538,8 26% 529.7 25%

obs de Merwedonk 534,5 537,4 535,6 4% 536 3%

obs Graaf Reinald 537,3 536,8 534,1 13% 536.69 12%

obs de Tweemaster 539,9 535,9 538,4 21% 540.1 19%

obs J.P. Waale 539,6 533,0 530,4 34% 526.4 33%

obs de Driemaster 535,2 535,9 535,4 18% 533.8 17%

De toetsuitslagen in de lichtblauwe vlakken zitten onder de ondergrens van de in-
spectie. 

* Vanaf 2012 is er een nieuwe systematiek voor de beoordeling van de CITO eindtoets. De aan-
gepaste systematiek maakt voor alle scholen gebruik van de ongecorrigeerde schoolscore. De 
onder- en bovengrens waarmee de onderwijsinspectie rekent, is afhankelijk van het percentage 
gewogen leerlingen op de hele school (zie laatste kolom). Deze grenzen zijn afgeleid van het landelijk 
gemiddelde voor scholen met hetzelfde percentage gewichtenleerlingen. Hoe hoger het percentage 
gewogen leerlingen, hoe lager de ondergrens van de inspectie. Dat verklaart bijvoorbeeld dat obs de 
Merwedeschool onder de ondergrens van de inspectie scoort en obs de Poorter niet. 

1. Percentage gewogen leerlingen in 2012 / 2. Percentage gewogen leerlingen in 2013

voortgezet onderwijs 
merewade college
Algemeen
Het Merewade College is een brede scholengemeenschap met drie locaties die 
praktijkonderwijs, leerwegondersteunend onderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo/
atheneum bieden. De centrale directie bestaat uit de heren J. van Veen (voorzitter), 
P. Lommers (lid) en W. Langens (lid). De leden zijn tevens directeur van één of meer 
locaties van het Merewade College.

Onderwijskundig beleid
Locatie Praktijkonderwijs (PrO)
Op de praktijkschool werken we met competentiegericht onderwijs. Ons onder-
wijsprogramma sluit zoveel mogelijk aan de belevingswereld van de leerlingen en 
is gericht op de mogelijkheden van en het perspectief op de arbeidsmarkt. In 2013 
breidden we het competentiegericht werken uit naar klas 4.

Laptops zijn in de klas een prima hulpmiddel gebleken. Leerlingen werken er ge-
concentreerder door en behalen goede schoolresultaten. In 2013 voerden we het 
werken met laptops daarom ook in klas 3 in.

Ons PrO was in 2013 ‘in de race’ voor het predicaat Excellente School. Het juryrap-
port was heel lovend, maar jammer genoeg kregen we het predicaat net niet. 

Locatie De Vries Robbéweg
De onderwijskundige vernieuwingen stonden op de De Vries Robbéweg vooral in 
het teken van het doorzetten van Vakwerk naar klas 2. Leerlingen kunnen nu dus 
in klas 1 en 2 kiezen voor een vakrichting (Sportklas, Beauty & Care klas, Onderne-
mersklas, Koksklas, Techniekklas en Timmerklas). Ze volgen in die richtingen naast 
de reguliere vakken meer praktijkuren. Daardoor zijn ze eerder en gerichter met de 
praktijk bezig en leren ze ook eerder praktische vaardigheden aan.
Ook het krachtige programma loopbaanoriëntatie wordt nu in klas 2 voortgezet. 
Daarmee is de voorbereiding op de sectorkeuze in klas 3 nog beter.

De digitale ontwikkeling in het onderwijs zet gestaag door en dat merken wij ook op 
onze scholen. Geen wonder dus dat we het werken met laptops in de gemengde 
leerweg (GL) voortzetten en ook in klas 1 van de kaderberoepsgerichte leerweg 
(KBL) invoerden.

In augustus 2013 startten we in Leerdam een zogenaamde TOP-klas, een brugklas-
jaar met een speciaal taalontwikkelingsprogramma (TOP). De TOP-klas is bedoeld 
voor leerlingen met een vmbo-advies die door een taalachterstand onder hun ni-
veau dreigen in te stromen in het voortgezet onderwijs. De TOP-klas is ook bedoeld 
voor leerlingen met een PrO-indicatie die mogelijk het vmbo-niveau aankunnen, 
kinderen met een ernstige leerachterstand en kinderen die om een pedagogische 
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reden gebaat zijn bij thuisnabij onderwijs. De TOP-klas zit in het gebouw van obs 
Het Mozaïek in Leerdam.

Locatie Wijdschildlaan
In schooljaar 2013/2014 gingen op de locatie Wijdschildlaan de ‘Talentenstromen’ 
het derde leerjaar in. Leerlingen kunnen nu dus ook in klas 3 kiezen voor één van 
de verschillende talentenroutes (Technasium, Art Factory, Sports en Fastlane Disco-
very). Leerlingen die geen Talentenstroom kiezen, volgen de basisroute. Zij krijgen 
onder andere extra hulp bij het leren.

In 2013 zijn ook de eerste digiklassen van start gegaan (de klassen 1 en havo 4). In 
maart/april 2014 bespreken we de voorlopige evaluatie. 

gymnasium camphusianum
Algemeen
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
Het Camphusianum heeft voor de periode 2014-2018 het keurmerk Begaafdheids-
profi elschool gekregen. In het concept Begaafdheidsprofi elschool organiseren we 
passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen. In 2013 deden de Stuurgroep 
Begaafdheidsprofi elschool (BPS) en de schoolleiding daar veel voor. Zo doorliepen 
we het hele traject van visitatie door de vereniging van Begaafdheidsprofi elscholen.

We streven nu op de volgende manier naar onderwijs op maat voor een kleine 
groep van hoogbegaafde leerlingen én voor een grote groep van begaafde leerlin-
gen. 
•	 In leerjaar 1 bestaat een groep Verbreders. Dat zijn meer- en hoogbegaafde kin-

deren die naar voren zijn gekomen uit de toetsing van het Centrum voor Begaafd-
heidsontwikkeling. 

•	 In de leerjaren 2 en 3 kunnen begaafde leerlingen (zogenaamde strippenkaarthou-

ders) tijdens gewone lessen werken aan speciale projecten.
•	Alle leerlingen uit de leerjaren 1 en 2 volgen het Studium Generale. 
•	 In de bovenbouw kunnen leerlingen van onze school deelnemen aan het Junior 

College Utrecht.
•	We bereidden de deelname voor onze leerlingen voor aan het U-talenttraject voor 

bètaleerlingen (samenwerking met de Universiteit Utrecht) en het Honourspro-
gramma voor talentvolle leerlingen die een universitaire voorrangskwalifi catie wil-
len verkrijgen (samenwerking van de zelfstandige gymnasia met de Nederlandse 
universiteiten).

Mede vanuit de BPS-gedachte besteedden we in 2013 aandacht aan de doorlo-
pende leerlijn tussen Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. Vierde- en vijfde-
klassers verzorgden plusmodules voor begaafde leerlingen op 11 basisscholen in 
stad en regio. Daarnaast zetten we ons in voor het project ‘Cross-over’ voor leerlin-
gen van groep 7 van de OVO-basisscholen.

In 2013 breidden we verder de iPadpilot uit. We geven nu in twee eersteklassen en 
een tweedeklas met de iPad les in alle vakken. De groep van lesgevende docenten 
in deze digitale klassen is uitgebreid van 7 naar 23. Deze 23 docenten zijn, net als 
de 5 ontwikkelaars, extra gefaciliteerd. Helaas is de toelevering van digitaal lesmate-
riaal vanuit de uitgevers nog steeds problematisch.

Met het oog op toenemende zorgbehoefte in de school en de invoering van het 
Passend Onderwijs in 2014, versterkten we de leerlingbegeleiding. We deden dat 
door het aantal taakuren voor de coördinatoren en de dyslexiebegeleider uit te brei-
den. Daarnaast stelden we een tweede counselor aan. We legden het beleid ten 
aanzien van de leerlingbegeleiding vast in de beleidsnotitie Bezorgd en werkten het 
verder uit in het SchoolOndersteuningsProfi el 2014.
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LeerLIngenaantaLLen
Het leerlingenaantal is de laatste jaren op OVO-niveau redelijk stabiel gebleven. In het Primair Onderwijs zien we een daling van het 
leerlingenaantal. Dat is het gevolg van de landelijke krimp: het gegeven dat er minder kinderen in de basisschoolleeftijd zijn. Het 
aantal leerlingen op het Merewade College en Gymnasium Camphusianum bleef het afgelopen jaar stabiel.

In de onderstaande tabel staan de werkelijke leerlingenaantallen voor de jaren 2008 
tot en met 2013 en de prognoses van de leerlingenaantallen voor de jaren 2014 tot 
en met 2016. Die prognoses zijn gebruikt voor de berekening van de Rijksbijdragen 
in de meerjaren(formatie)begroting. 

gymnasium mwc primair 
onderwijs

totaal ovo

Werkelijk 1-10-2008  510 1.486 2.033 4.029

Werkelijk 1-10-2009 ² 563 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 1.479 1.786 3.983

Werkelijk 1-10-2013 717 1.480 1.737 3.934

Prognose 1-10-2014 731 1.478 1.702 3.911

Prognose 1-10-2015 731 1.449 1.650 3.830

Prognose 1-10-2016 716 1.403 1.617 3.736

primair onderwijs
Het afgelopen jaar is het totaal aantal basisschoolleerlingen in Gorinchem en 
Hardinxveld-Giessendam gedaald met 2,4%. In dezelfde periode daalde het aantal 
leerlingen van OVO PO met 2,7%. Dat betekent dat ons marktaandeel daalt en dat 
vraagt om maatregelen.

verloopoverzicht werkelijk aantal leerlingen per school

school 1 oktober 2011 1 oktober 2012 1 oktober 2013

obs de Poorter 197 198 183

obs Anne Frank 271 228 220

obs de Merwedeschool 160 159 155

obs de Merwedonk 546 525 504

obs Graaf Reinald 188 187 179

obs de Tweemaster 145 129 128

obs J.P. Waale 103 88 87

obs de Driemaster 271 272 281

totaaL ovo po 1.880 1.786 1.737

Op 1 oktober 2014 verwachten we 1.702 leerlingen op onze PO-scholen. Dat is 
een afname van nog eens 35 leerlingen. 

Na het Primair Onderwijs stromen leerlingen door naar het Voortgezet Onderwijs. Bij 
de toelating van leerlingen op onze scholen voor Voortgezet Onderwijs weegt het 
schooladvies zwaarder dan de resultaten van de Cito Eindtoets. Over de weging 
van het schooladvies en de Eindtoets bestaan afspraken tussen de scholen in Go-
rinchem e.o.
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voortgezet onderwijs
merewade college
Zowel op de locatie De Vries Robbéweg als op de locatie PrO steeg het aantal 
leerlingen. Op de locatie Wijdschildlaan hadden we te maken met een krimp van 
ongeveer 30 leerlingen.

verloopoverzicht werkelijk aantal leerlingen merewade college

Locatie wijd-
schildlaan

Locatie de 
vries robbé

Locatie 
pro

top-klas totaal 
mwc

1 oktober 2008 968 390 128 - 1.486

1 oktober 2009 942 398 115 - 1.455

1 oktober 2010 952 397 113 - 1.462

1 oktober 2011 1.003 381 91 - 1.475

1 oktober 2012 970 412 107 - 1.489

1 oktober 2013 917 440 105 18 1.480

Locatie Praktijkonderwijs
Op de locatie PrO is het aantal leerlingen nagenoeg stabiel. Dat PrO het goed doet, 
zien we ook terug in de goede inspectierapporten.
Op de PrO waren er 24 nieuwe aanmeldingen.

Locatie De Vries Robbéweg
Op de locatie De Vries Robbéweg steeg het aantal leerlingen fors. We denken dat 
deze stijging te maken heeft met het sterk verbeterde imago van deze locatie. Of de 
stijging structureel is, is nog niet duidelijk.
Op de De Vries Robbéweg waren er 114 nieuwe aanmeldingen.

Locatie Wijdschildlaan
Op de locatie Wijdschildlaan daalde het aantal leerlingen per 1 oktober 2013 fors. 
De belangrijkste oorzaak was tussentijdse uitstroom (vertrek om de schoolcarrière 
elders voort te zetten). 
Op de Wijdschildlaan waren er 185 nieuwe aanmeldingen.

TOP-klas
De TOP-klas in Leerdam begon met maar liefst 18 leerlingen.

gymnasium camphusianum
Met een instroom van 122 leerlingen bleef het leerlingenaantal op Gymnasium 
Camphusianum in 2013 stabiel. We hebben nu 717 leerlingen die verdeeld zijn over 
26 klassen. De gemiddelde klassengrootte is daarmee gedaald van 28,6 in 2012 
naar 27,6 in 2013.

verloopoverzicht aantal leerlingen

gymnasium

1 oktober 2008 510

1 oktober 2009 563

1 oktober 2010 636

1 oktober 2011 683

1 oktober 2012 718

1 oktober 2013 717
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personeeL
Omdat het leerlingenaantal verandert, verandert ook het aantal personeelsleden. Naast de personeelsaantallen komt in dit 
hoofdstuk Integraal Personeelsbeleid, Actieplan Leerkracht, scholing en ziekteverzuim aan de orde.

personeelsaantallen
primair onderwijs
In het Primair Onderwijs daalde de personele inzet met 7.4 fte. De formatie op de 
basisscholen nam met 4.7 fte af, het aantal BAPO-ers (BAPO staat voor Bevor-
dering ArbeidsParticipatie Ouderen) daalde met 0.5 fte en bovenschools was het 
aantal fte 2.2 lager.
De dalende personele inzet wordt niet alleen veroorzaakt door de daling van het 
aantal leerlingen. Een kleinere formatie is ook nodig doordat de stijging van de kos-
ten niet (geheel) wordt vergoed door het ministerie (voorbeeld: BAPO-kosten).

voortgezet onderwijs
Merewade College
Op het Merewade College steeg het aantal fte met 3. De formatie van onderwijzend 
en onderwijsondersteunend personeel steeg met 2.1 fte, het aantal BAPO-ers daal-
de met 0.5 fte, het aantal personeelsleden dat gebruik maakt van de levensloopre-
geling is 1.0 fte en het aantal vervangers wegens ziekte steeg met 0.4 fte.
De kosten voor de BAPO zijn hoog: op jaarbasis € 222.000,- hoger dan de baten. 
Dit is een landelijk probleem waarvoor de CAO-VO 2014 hopelijk een oplossing 
biedt.

Gymnasium Camphusianum
Ook op het Gymnasium Camphusianum steeg het aantal fte met 3. De formatie van 
onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel nam toe met 2.4 fte, het aantal 
BAPO-ers steeg met 0.3 fte en het aantal vervangers wegens ziekte steeg met 0.3 
fte.

Kengetallen
Kengetallen personeel in fte’s 

gYmn mwc po staFBureau 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

Totaal 1-10-2013 50,3 134,3 110,9 9,8 305,4

aantal fte naar functie

gYmn mwc po staFBureau totaaL ovo

College van Bestuur 1,0 1,0

Directie 2,0 4,2 10,5 16,7

OP 40,6 102,7 91,5 234,8

OOP 7,8 27,4 9,0 8,8 52,9

totaal 1-10-2013 50,3 134,3 110,9 9,8 305,4

nominaal aantal medewerkers per 1 oktober 2013

gYmn mwc po staFBureau totaaL ovo

Aantal medewerkers 70 170 170 15 425

Verhouding man / 

vrouw  

43% / 57% 47% / 53% 16% / 84% 20% / 80% 32% / 68%

Gem. leeftijd 47,9 45,6 44,9 48,2 45,8
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Integraal personeelsbeleid
primair onderwijs
In 2013 zetten we onze inzet voor Integraal Personeelsbeleid (IPB) voort. We con-
stateerden dat werknemers steeds vaker last hebben van hoge werkdruk. Daarom 
stelden we een coach aan die leerkrachten begeleidt bij het implementeren van 
‘opbrengstgericht werken’. Verder zorgden we voor goede ondersteuning en bege-
leiding. Onder andere door de gesprekkencycli goed toe te passen.

voortgezet onderwijs
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 
maakten. Tijdens de functioneringsgesprekken zijn de leeropbrengsten en de tevre-
denheidenquêtes steeds onderwerp van gesprek.

Gymnasium Camphusianum
Op het Camphusianum is Integraal Personeelsbeleid sterk in ontwikkeling. Die ontwik-
keling werd nog eens gestimuleerd door de uitkomsten van het medewerkeronderzoek.

actieplan Leerkracht
primair onderwijs
In 2014 moet in het Primair Onderwijs ongeveer 44% van alle medewerkers in 
een LB-schaal benoemd zijn. Zij zijn dan specialist in onder andere de domeinen 
gedrag, zorg, taal, lezen en rekenen. We hadden ons als doel gesteld eind 2013 
35% van de leerkrachten in de LB-schaal benoemd te hebben, maar we zijn blijven 
steken op 31,7%. In 2014 moet daarom nog 10,6 fte in een LB-schaal benoemd 
worden.

voortgezet onderwijs
Merewade College
In het kader van Actieplan Leerkracht behaalden we de vereiste percentages voor 
de tweede landelijke tranche niet. De reden daarvoor is de fi nanciële onzekerheid. 
De kosten zijn namelijk veel hoger dan de baten. Ook onzekerheid over entreerecht 
speelt een rol bij deze terughoudendheid.

Gymnasium Camphusianum
Doordat de Cao-onderhandelingen opnieuw zijn vastgelopen, maakten we pas op 
de plaats bij de uitvoering van Actieplan 2011-2014. Op 31 december 2013 was de 
samenstelling van de functiemix op het Gymnasium als volgt: 18% LB (6,5 fte), 41% 
LC (15,2 fte) en 41% LD (15,2 fte).
samenstelling van de functiemix op het Gymnasium als volgt: 18% LB (6,5 fte), 41% 
LC (15,2 fte) en 41% LD (15,2 fte).
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scholing
primair onderwijs
In het Primair Onderwijs stimuleren we onze medewerkers zich te blijven ontplooien. 
Meer dan 90% van onze leerkrachten nam deel aan individuele of teamgerichte na-
scholing. Een aantal voorbeelden:
1. We werkten in samenwerking met het federatief Samenwerkingsverband WSNS 

41-07, de CED-groep en NTO-effect onderwijsbegeleidingsdiensten hard aan han-
delings- 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. Veel leerkrachten verbreedden hun competenties in de Regio Academie. In die 

Regio Academie werken onder meer de CED-Groep en het federatief Samenwer-
kingsverband WSNS 41-07 samen aan een consistent scholingsaanbod.

5. Onze zorgcoördinatoren (IB-ers) deden onder leiding van onze kwaliteitsmedewer-
ker aan intervisie.

6. Onze kwaliteitsmedewerker zorgde ervoor dat onze ICT-coördinatoren door een 
externe deskundige geschoold werden tot onderwijskundige ICT-ers. Deze OICT-
ers zorgen ervoor dat ICT-mogelijkheden optimaal benut worden in het primaire 
proces.

7. Er waren diverse scholingsbijeenkomsten om leerkrachten goed te leren werken 
met digiborden.

voortgezet onderwijs
Merewade College
Onze scholingsdoelen waren vooral gericht op Passend Onderwijs, digitalisering 
(werken met laptops en iPads) en het kunnen omgaan met verschillen in de klas.
Op de locatie De Vries Robbéweg werd elke docent geacht twee scholingen te vol-
gen van de Regio Academie.

Gymnasium Camphusianum
Veel van onze personeelsleden hebben zich in 2013 verder geschoold. Het ging dan 
bijvoorbeeld om het behalen van de bevoegdheid in het kader van Begaafdheids-
profi elschool en iPadpilot en om de deskundigheidbevordering voor mentoraat en 
nieuwe examenprogramma’s. 
Onze scholingsuitgaven bleven beperkt tot € 24.000,- (€ 510,- per fte). In 2014 stel-
len we een gericht scholingsplan op.
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zIeKteverzuIm en vervangIng
Ook in 2013 had OVO te maken met ziekte en verzuim. Ondanks het feit dat het totale verzuimpercentage daalde, blijven we 
werken aan het terugdringen van verzuim. Ook blijven we investeren in het voorkomen van ziekte. 

ziekteverzuimpercentage 
Het ziekteverzuimpercentage daalde OVO-breed ten opzichte van 2012 van 4,8% 
naar 3,5%. Dat percentage ligt onder het referentiecijfer van 2012 (5,0%).

ziekteverzuimpercentages  

voortgezet 
onderwijs

primair 
onderwijs

stafbureau totaal ovo

OVO in 2013 3,2 % 4,2 % 1,6 % 3,5 %

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

Referentiegroep 2012 5,0 % 6,5 % 5,0 %

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

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

In de bovenstaande tabel is te zien dat de landelijke benchmarkcijfers (de referentie-
groep) voor het jaar 2013 nog niet bekend zijn. Maar als we kijken naar de eerste drie 
kwartalen (zie onderstaande tabel), zien we dat OVO onder het landelijk gemiddelde zit. 

totaal ovo cBs  (bedrijfstak onderwijs)

1e kwartaal 2013 4,9 5,8

2e kwartaal 2013 3,1 5,0

3e kwartaal 2013 2,5 4,2

4e kwartaal 2013 3,8 Nog niet bekend

Primair Onderwijs
Als we kijken naar het ziekteverzuimpercentage op schoolniveau, zien we een paar 
uitschieters. De hoge percentages blijken parallel te lopen met langdurig zieken die 
in 2013 een re-integratietraject volgden. Omdat het effect van één langdurig zieke 

op een relatief klein aantal mensen groot is, kozen we ervoor te kijken naar de ver-
zuimpercentages van heel OVO PO. 

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 al 
fl ink. De daling in 2013 is zelfs nog groter (van 7,2% naar 4,2%). Naar verwachting ligt het 
huidige percentage onder de landelijke benchmark van 2013. Het is belangrijk de houding 
ten aanzien van verzuimverlof nu te verankeren, zodat de verzuimcijfers laag blijven.
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Voortgezet Onderwijs
In het Voortgezet Onderwijs is het verzuimpercentage laag gebleven (Merewade 
College totaal: 3,4% / Gymnasium Camphusianum: 2,6%). Naar verwachting liggen 
deze cijfers voor het derde jaar op rij onder de landelijke benchmark.

verzuimoorzaken
De bedrijfsarts bepaalt waar mogelijk of ziekteverzuim gerelateerd is aan werk. In de 
onderstaande tabel staat een overzicht van verzuimoorzaken.

verzuimoorzaken van werknemers gezien door de bedrijfsarts in 2012 en 2013

voortgezet 
onderwijs

gerelateerd 
aan werk

primair 
onderwijs

gerelateerd 
aan werk

Psychische klachten 2013 27 % 25 % 40 % 50 %

Psychische klachten 2012 35 % 29 % 52 % 64 %

Overige klachten* 2013 73 % 0 % 60 % 0 %

Overige klachten* 2012 65 % 15 % 48 % 10 %

*De categorie overige klachten is divers. In de meeste gevallen ging het om verzuim door een medi-
sche aandoening. 

primair onderwijs
Waar de Arbodienst werknemers begeleidde bij ziekte, was de oorzaak van die 
ziekte minder vaak dan in 2012 psychisch. In de helft van die gevallen was er spra-
ke van een relatie met het werk. We schakelden dan vaak de re-integratieadviseur 
van het Vervangingsfonds in.

voortgezet onderwijs
Bij werknemers die tijdens hun ziekte begeleid werden door de Arbodienst, was de 
oorzaak van die ziekte niet vaak psychisch (27%). In een kwart van die gevallen was 
er sprake van een relatie met het werk.

Frequentie ziekmelden 
In Nederland wordt de factor 1 als gangbare norm gehanteerd voor de ziekmeldfre-
quentie. Dat betekent dat alle personeelsleden zich gemiddeld 1 keer per jaar ziek 

zouden mogen melden. De Arbodienst adviseerde ons aandacht te blijven besteden 
aan de frequentie van verzuim. We doen dat onder andere door de casemanager 
gesprekken te laten voeren met de betrokkenen. Verder krijgen al onze leidingge-
venden al vanaf 2012 drie keer per schooljaar een overzicht van werknemers die 
meer dan 3 keer verzuimd hebben in een bepaalde periode.

Onderstaande benchmarkcijfers laten zien dat de ziekmeldfrequentie bij OVO niet 
veel afwijkt van de landelijke cijfers.

primair onderwijs voortgezet onderwijs

ZIEKMELD- 

FREqUENTIE 

OVO

BENCHMARK ZIEKMELD- 

FREqUENTIE 

OVO

BENCHMARK

2013 0,89 Nog niet bekend 1,41 Nog niet bekend

2012 1,10 1,05 1,60 1,60

2011 1,09 1,00 1,69 1,61

2010 1,16 1,01 1,63 1,48

primair en voortgezet onderwijs
De ziekmeldfrequentie in het Primair Onderwijs is lager dan die in het Voortgezet 
Onderwijs. Dat komt doordat leerkrachten in het Primair Onderwijs vaak (te) lang 
doorwerken: ze laten hun klas niet ‘zomaar’ in de steek. Gemiddeld genomen zijn zij 
wel langer ziek. In het Voortgezet Onderwijs wordt sneller een dagje verzuimd, maar 
gemiddeld genomen is men daar wel minder lang ziek. Een ongewenst neveneffect 
van de daling van de ziekmeldfrequentie zou een stijging van de ziektelengte kun-
nen zijn. Met kwartaalrapportages houden we dat goed in de gaten.

conclusie
We concluderen dat daling van de verzuimcijfers van 2012 in 2013 is doorgezet. 
Het is belangrijk er nu voor te zorgen dat die cijfers laag blijven. We borgen dat on-
der andere door de verschillende vormen van verlof correct toe te blijven passen en 
bijvoorbeeld bijzonder verlof toe te kennen als er geen sprake is van ziekte. Daar-
door is de echte, onderliggende, problematiek ook veel beter bespreekbaar. 
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KwaLIteItszorg
Alle OVO-scholen werkten in 2013 aan het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs. Ook de afhandeling van klachten 
hoort bij deze zorg voor goede kwaliteit. En natuurlijk voert de inspectie controles uit om de kwaliteit van het onderwijs te 
waarborgen.

primair onderwijs
Interne kwaliteitszorg
Binnen het Primair Onderwijs stelden we ons een aantal doelen. We wilden klachten 
sneller afhandelen en de werkbeleving verbeteren. We slaagden in beide doelstel-
lingen. Verder inventariseerden we met een tevredenheidsonderzoek welke zaken er 
bij medewerkers op alle basisscholen van OVO leven. Tot slot toetsten we met het 
uniform diagnose instrument Integraal* onze kwaliteit.

*Integraal is onderdeel van ParnasSys, ons leerlingenadministratie- en leerlingvolg-
systeem. Met Integraal kunnen we vragenlijsten uitzetten. In 2013 hebben we in het 
kader van zelfevaluatie en auditing een tevredenheidenquête onder medewerkers, 
ouders en leerlingen uitgevoerd. In ‘COCKPIT’ komen alle data overzichtelijk bij el-
kaar. Ze zijn dan in samenhang te begrijpen.

voortgezet onderwijs
merewade college
Interne kwaliteitszorg
In 2013 wilden we dat de opbrengsten op onze locaties, gemeten over de examen-
jaren 2011, 2012 en 2013, voldoende waren. Verder wilden we leerling enquêtes 
(eenmaal per jaar per docent) inzetten bij de gesprekkencyclus met medewerkers 
en extra aandacht besteden aan de leerling enquêtes in klas 3. We slaagden in die 
doelstellingen.

In de volgende tabel staan de uitslagen van de tevredenheidsonderzoeken van 
voorjaar 2013. 

tevredenheidsonderzoeken

wijdschild-
laan

de vries 
robbéweg

praktijk 
onderwijs

Landelijk 
gemiddelde

Leerlingen 6,7 6,8 7,7 6,8

Ouders 6,5 7,2 8,0 7,2

De Inspectie
De kwaliteitskaart van de inspectie laat op basis van vier indicatoren (onderbouw-
rendement, bovenbouwrendement, het gemiddelde eindexamen en het verschil tus-
sen het schoolexamencijfer en het eindexamencijfer) zien dat de opbrengsten van 
ons onderwijs voldoende tot goed zijn.

Op het Praktijkonderwijs waren de opbrengsten voldoende. Er werd vooral gekeken 
naar de individuele voortgang van de leerlingen en naar waar leerlingen na de prak-
tijkschool terecht kwamen (hebben ze werk / volgen ze een opleiding). 

Op de locatie De Vries Robbéweg waren alle vier de indicatoren voldoende. Aan-
dachtspunt is het verschil tussen Centraal Examen (CE) en School Examen (SE) van 
de gemengde leerweg (GL). Dit verschil valt buiten de marges van de inspectie.

De vier indicatoren waren ook voldoende voor de mavo en havo op de locatie Wijd-
schildlaan. Dat gold niet voor het atheneum. De inspectie heeft daar in 2013 een 
kwaliteitsonderzoek verricht. Bij het examen van 2013 zijn de opbrengsten, vooral 
het verschil tussen CE en SE en de gemiddelde eindexamencijfers, sterk verbeterd. 
Mede op grond daarvan heeft de inspectie ook het atheneum voldoende bevonden 
en een basisarrangement toegekend.
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gymnasium camphusianum
Interne kwaliteitszorg
Op het Camphusianum versterkten we in 2013 de horizontale verantwoording. We 
bespraken beleidsnotities over Begaafdheidsprofielschool, de iPadpilot en zorg met 
de Medezeggenschapsraad en de Oudervereniging. Daarnaast gingen we aan de 
slag met diverse klankbordgroepen. We bespraken beleid en resultaten in functio-
neringsgesprekken en sectiegesprekken, op studiedagen en in de Leerlingenraad, 
Oudervereniging en Medezeggenschapsraad.

De uitkomsten van een medewerkeronderzoek in juni 2013 zorgden ervoor dat de 
intensiteit van functioneringsgesprekken en sectiegesprekken toenam. De perso-
neelsgeleding van de Medezeggenschapsraad zette een terugkerend personeels-
beraad op en een werkgroep van docenten ging aan de slag met de inrichting en 
organisatie van intervisie en collegiale consultatie. 

Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas zijn inmiddels volledig gevuld. Ook 
de jaarlijkse Gymnasiale enquête van de 40 zelfstandige gymnasia is opgenomen in 
Vensters.

En verder …
We streven naar een plaats in de subtop van zelfstandige gymnasia. De Gymnasi-
ale Enquête 2013 laat zien dat wij voor een groot deel in dit streven slagen. Interne 
doorstroomcijfers en het rendement in de onderbouw blijven de belangrijke aan-
dachtspunten. De bevredigende resultaten zien we bevestigd in de onderzoeken 
van Trouw en Elsevier. Daarin krijgen we een voldoende tot goede beoordeling.

Ook de structurele feedback van ‘critical friends’ bedden we in ons kwaliteitsbeleid 
in. In 2013 namen we deel aan het visitatietraject van Begaafdheidsprofielscholen. 
In 2015 staat een visitatie gepland binnen het traject van de zelfstandige gymnasia. 

Klachten binnen ovo
externe vertrouwenspersoon
In overeenstemming met de klachtenregeling heeft OVO een externe vertrouwens-
persoon, mevrouw mr P. Smaal. Zij is aanspreekpunt bij klachten en bekijkt of de 
klacht door bemiddeling tot een oplossing kan komen. De externe vertrouwensper-
soon kan de klager ook begeleiden bij de verdere procedure en verwijst in voorko-
mende gevallen naar andere instanties.

In 2013 heeft de externe vertrouwenspersoon één klacht begeleid. Die klacht leidde 
uiteindelijk tot een bezwaarschriftenprocedure die nog loopt. Een andere klacht 
heeft zij ter kennis gebracht van de verantwoordelijk schoolleider. De klacht is ver-
volgens in goed overleg afgehandeld. 

oude en nieuwe klachten
•	 Twee klachten uit 2012 leidden in 2013 tot het indienen van een klacht bij de 

landelijke klachtencommissie. De ene klacht werd door de klachtencommissie 
niet ontvankelijk verklaard. Bij de tweede klacht heeft de klachtencommissie het 
dossier gesloten omdat de ouders niet ingegaan zijn op een verzoek om nadere 
informatie.

•	Een langslepende bezwaarschriftenprocedure uit 2012 is in 2013 tot een oplos-
sing gebracht. Een procedure voor de rechtbank werd door de ouders niet meer 
opportuun geacht. 

•	Een andere klacht uit 2012 is een slepende zaak geworden. De ouders aanvaard-
den de uitkomst van de hoorzitting niet. Zij gaan, ondanks tegenwerpingen van 
advocaten van beide kanten, naar de rechtbank. 

•	Een in 2013 ingediende klacht van een medewerker is uitgemond in een be-
zwaarschriftenprocedure. De klager kan zich niet vinden in het besluit van het 
bevoegd gezag van Stichting OVO. De procedure loopt in 2014 door. 

 

22



medezeggenschap 
Elke afzonderlijke OVO-school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De verschillende MR’en zijn vertegenwoordigd in 
een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad voor het Primair Onderwijs (GMR-PO) en een Gemeenschappelijke 
MedezeggenschapsRaad voor het Voortgezet Onderwijs (GMR-VO). De bovenschools directeur van het Primair Onderwijs voert 
– soms samen met het College van Bestuur – overleg met de GMR-PO. Het College van Bestuur overlegt met de GMR-VO. De 
controller licht in allebei de GMR-en de fi nanciën toe.

gmr-po
In 2013 vergaderde de GMR-PO acht keer. Het ging dan bijvoorbeeld over Public 
Relations, leerlingenaantallen en -prognoses, ziekteverzuim, formatieplannen, de 
begroting, jaarcijfers, managementrapportages, jaarplannen en tevredenheidsonder-
zoeken. 

De GMR-PO stemde in met / gaf positief advies over onder andere het zorgplan 
2013/2014, het vakantierooster 2014/2015, de begroting 2014, het coachings-
protocol, het aangepaste mobiliteitsbeleid en de profi elschets van de leden van de 
Raad van Toezicht. 

gmr-vo
De GMR-VO vergaderde vier keer in 2013. Er werd onder andere gesproken over 
de opvolging van de directeur-bestuurder, de overgang naar een Raad van Toezicht, 
jaarcijfers, managementrapportages, de begroting 2014, ziekteverzuim, huisvesting.
Verder sprak de GMR-VO in een vergadering zonder leden van het Algemeen Be-
stuur en de directeur-bestuurder over de profi elschets en de competentieprofi elen 
van de leden van de Raad van Toezicht en de regeling werving en selectie voor het 
nieuwe College van Bestuur. 

De GMR-VO stemde in met / bracht positief advies uit over onder andere de profi el-
schets van de leden van de Raad van Toezicht, de regeling werving en selectie voor 
het nieuwe College van Bestuur, de begroting 2014 en het gewijzigde management-
statuut.

raad van toezicht en gmr
Op 5 november 2013 vergaderde de Raad van Toezicht met een afvaardiging van 
de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van ons Primair en Voortgezet 
Onderwijs. Belangrijke gespreksonderwerpen waren:
•	 overgang naar een Raad van Toezicht en een College van Bestuur;
•	werving van een nieuwe bestuurder;
•	 ouderbetrokkenheid;
•	 visie op de toekomst van Stichting OVO en haar scholen.
•	 ouderbetrokkenheid;
•	 visie op de toekomst van Stichting OVO en haar scholen.
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huIsvestIng
Op het gebied van huisvesting gebeurde er in 2013 weer 
het een en ander. In het onderstaande overzicht vindt u de 
veranderingen in het Primair en Voortgezet Onderwijs in 
vogelvlucht.

primair onderwijs
In het najaar van 2013 zijn voorbereidingen getroffen voor de verhuizing van de lo-
catie Bellefl eur van de Driemaster naar de locatie van basisschool de Zevenster in 
Hardinxveld-Giessendam. De verhuizing is per 3 januari 2014 een feit.

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

voortgezet onderwijs
merewade college
Op onze locatie aan de De Vries Robbéweg hebben we een overcapaciteit aan 
vierkante meters omdat de bezettingsgraad in de praktijkruimten van de afdelingen 
techniek laag is. Ook de vervanging van verouderde machines en apparatuur maakt 
de exploitatie kostbaar. 
Voor de zomer van 2014 willen we meer duidelijkheid hebben over deze problema-
tiek.

gymnasium camphusianum
De huisvestingssituatie van het Camphusianum is goed. We kunnen de exploitatie 
van ons deel van ‘Het Gebouw’ met een leerlingenaantal van ongeveer 715 opbren-
gen. 
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In- en extern overLeg
Bij OVO vinden we discussie met elkaar belangrijk. Zowel binnen als buiten de organisatie. Want zo verbreden we onze horizon, 
blijven we in contact met onze stakeholders en maken we onze resultaten zichtbaar. Logisch dus dat we in veel verschillende 
vormen van overleg participeren.

Intern overleg
managementoverleg stichting ovo
Eens in de vier tot vijf weken overleggen de bovenschools directeur PO, de voorzit-
ter van de centrale directie van het Merewade College en de rector van het Gymna-
sium met elkaar in het managementteam OVO. Ze doen dat onder voorzitterschap 
van het College van Bestuur. Ze bespreken dan zaken die voor meer dan één 
school of voor de hele stichting belangrijk zijn. De controller van de Stichting OVO is 
als adviserend lid bij het overleg aanwezig. 

extern overleg
gorinchems Besturen overleg (gBo)
De besturen van het Primair en Voortgezet Onderwijs in Gorinchem en de besturen 
van het Da Vinci College (mbo) en het Wellant College (vmbo en mbo groen) voelen 
zich medeverantwoordelijk voor het onderwijsaanbod in Gorinchem en de regio. 
Daarom schreven ze in 2011 een masterplan en legden ze in een intentieverklaring 
vast dat ze die verantwoordelijkheid samen met de gemeente wilden uitwerken. 
Deze verklaring was en is leidend bij verder overleg.

In 2013 stond het overleg binnen het GBO vooral in het teken van passende onder-
wijshuisvesting. Die huisvesting zou ook het overschot aan vierkante meters binnen 
die onderwijshuisvesting op moeten kunnen lossen.

managementoverleg zuid-holland-zuid
Bestuurders/directeuren van een groot aantal openbare basisscholen uit de regio 
Zuid-Holland-Zuid nemen – net als OVO – deel aan dit periodiek managementover-
leg. Met elkaar bespreken we er trends en ontwikkelingen binnen het Primair On-
derwijs. Zowel op landelijk als op regionaal niveau.

overleg in samenwerkingsverbanden (swv) 
In maart 2012 nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel Passend Onderwijs aan. De 
invoering daarvan heeft grote consequenties. Onze scholen voor Primair Onderwijs 
participeerden tot nu toe in het Federatief Samenwerkingsverband WSNS 41-07. 
Onze scholen voor Voortgezet Onderwijs in het SWV VO 41.1 - regio Gorinchem. 
Om elk kind straks passend onderwijs te kunnen bieden, werken scholen vanaf 
2014 samen in ‘regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs’.

Primair Onderwijs
In het PO verenigden de drie huidige samenwerkingsverbanden De Rotonde 
(41.07), Alblasserwaard (41.04) en Rivierengebied Midden-Nederland (41.02) zich 
per 1 november 2013 in Samenwerkingsverband ‘Driegang’ (28.16). Ook besturen 
van scholen voor speciaal basisonderwijs buiten de regio die een vestiging hebben 
binnen deze regio (SPON - cluster 3 en Yulius - cluster 4), gaan participeren in SWV 
‘Driegang’. 

De oorspronkelijke samenwerkingsverbanden worden per 1 augustus 2014 opge-
heven en de statuten voor het nieuwe samenwerkingsverband zijn in oktober 2013 
notarieel verleden.

Voortgezet Onderwijs
Om te kunnen voldoen aan de wettelijke zorgplicht hebben de volgende schoolbe-
sturen voor het VO zich per 1 november 2013 verenigd in de ‘Stichting Samenwer-
kingsverband VO passend onderwijs Gorinchem e.o.’:
Stichting LOGOS, Stichting OVO, Stichting Wellant, Stichting Openbaar voortgezet 
onderwijs ‘Willem de Zwijger College’, Stichting Christelijk voortgezet onderwijs voor 
de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Stichting Yulius Onderwijs, de Vereniging 
voor Protestants Christelijk voortgezet onderwijs te Sleeuwijk en de Stichting speci-
aal onderwijs Drechtsteden.
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De statuten voor het nieuwe samenwerkingsverband zijn in oktober 2013 notarieel 
verleden.

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.

Het LEA wordt alleen geagendeerd als dat nodig is vanuit wet- en regelgeving of 
als overleg expliciet gewenst wordt door schoolbesturen en/of de gemeente Gorin-
chem.

de regionale educatieve agenda (rea)
REA is een breed overleg op regionaal niveau waarin gemeenten, schoolbesturen, 
samenwerkingsverbanden, regionale expertisecentra en vertegenwoordigers van 
Centra voor Jeugd en Gezin participeren. De volgende onderwerpen komen aan de 
orde: vroegtijdig schoolverlaters, leerlingenstromen, onderwijs- en time-outvoorzie-
ningen en schoolmaatschappelijk werk. 

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. Het gaat hier dus 
over de instroom, doorstroom en uitstroom van onderwijs- en onderwijsondersteu-
nend personeel.

regionaal overleg primair onderwijs – voortgezet onderwijs (repovo)
In het REPOVO stemmen scholen zaken als de vakantieregeling, open dagen en de 
overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs met elkaar af. 

overleg in het Bureau onderwijs en arbeidsmarkt (Boa)
In het BOA bespreken we de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt in 
de regio Alblasserwaard-Vijfherenlanden. 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.

voortijdig school verlaten (vsv)
Doel van het VSV is voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Onze stichting verte-
genwoordigt er het Voortgezet Onderwijs in Zuid-Holland Zuid. 

regionaal plan onderwijsvoorzieningen (rpo)
Het RPO is een wettelijk verplicht overleg waarin schoolbesturen afspraken met el-
kaar maken over hun onderwijsaanbod.

chem.
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de toeKomst
In 2013 hadden verschillende gebeurtenissen invloed op de toekomst van het onderwijs. Dat gold bijvoorbeeld voor toekomstige 
investeringen in het onderwijs, voor veranderingen binnen het vmbo, voor digitalisering en voor de leerlingenaantallen.

Investeren in onderwijs 
In september 2013 sloot het kabinet het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA). In dat 
akkoord staan bijvoorbeeld ambities beschreven voor de inhoud en kwaliteit van het 
onderwijs, het interesseren van de beste onderwijsgevenden voor het onderwijs, 
besturing van het onderwijs en de verhouding tussen de overheid en het onderwijs-
veld. In 2015, 2016 en 2017 komen er middelen beschikbaar om die ambities ook 
daadwerkelijk te realiseren.
In het herfstakkoord staat verder een structurele jaarlijkse investering in het onder-
wijs van 650 miljoen euro.

ontwikkelingen binnen het vmbo 
Het aantal profi elen in het vmbo (BB, KB en GL) wordt beperkt. Op 1 augustus 
2013 zijn pilots gestart met de nieuwe programmastructuur. De nieuwe program-
ma’s sluiten straks beter aan op actuele beroepen en vervolgopleidingen in het 
mbo. Ze houden rekening met leerroutes van leerlingen en dragen bij aan een be-
tere organiseerbaarheid van het onderwijs. De vernieuwde programma’s worden in 
het schooljaar 2015/2016 op alle scholen ingevoerd en de eerste nieuwe examens 
worden in het schooljaar 2016/2017 afgenomen. 

digitalisering van het onderwijs
primair onderwijs
Het contract dat onze PO-scholen in Gorinchem hadden met SKOOL, liep eind 
2013 af. We hebben er uiteindelijk voor gekozen met Winsys in zee te gaan. In no-
vember en december 2013 migreerden de PO-scholen in Gorinchem al naar Win-
sys. Begin 2014 volgen de scholen in Hardinxveld-Giessendam.

voortgezet onderwijs
In het VO kozen we voor wat betreft digitalisering voor Proxsys. De migratie op het 
Merewade College was eind 2013 een feit, die van het Gymnasium volgt begin 
2014. Op onze VO-scholen wordt verder volop geëxperimenteerd met de iPad: het 
aantal iPad-klassen wordt jaarlijks uitgebreid.

Leerlingenaantallen in primair en voortgezet onderwijs
Het teruglopend leerlingenaantal in het PO is een steeds terugkerend item. We ver-
wachten dat die daling zich vanaf 2015 ook in het VO zal voltrekken. En dus werken 
we er de komende jaren nog harder aan om onze scholen zo aantrekkelijk mogelijk 
te maken voor leerlingen en hun ouders. Want alleen dan kan ons marktaandeel 
stijgen.stijgen.
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FInancIën
Het overall exploitatieresultaat van Stichting OVO was in 2013 € 576.563. 

planning- en controlcyclus, rekenmodel en 
managementrapportages
De Planning- en Controlcyclus en het rekenmodel voor het berekenen van de be-
schikbare formatie per sector zijn inmiddels vertrouwde instrumenten geworden 
voor alle betrokkenen binnen OVO. We stelden in 2013 vier financiële management-
rapportages op en hebben die ook met de budgethouders besproken. 

Begroting 2014
Begin 2013 hebben we de begroting 2013 van het Primair Onderwijs met de 
schooldirecteuren herzien. Diverse kostenposten zijn naar beneden bijgesteld en 
daardoor kon de taakstellende bezuiniging op personeel worden verlaagd. In ok-
tober 2013 vond het jaarlijkse begrotingsproces plaats. We gingen aan de slag 
met de meerjarenbegroting 2014-2016. Naast het exploitatieresultaat werden ook 
leerlingenaantallen, investeringen in vaste activa, de balans, de kasstroom en ken-
getallen begroot. De begroting is zo berekend dat Stichting OVO de komende jaren 
onveranderd financieel gezond blijft. Het kabinet heeft in oktober 2013 met de frac-
ties van D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiefracties nieuwe begrotingsafspraken 
gemaakt (het herfstakkoord). De positieve financiële gevolgen van het herfstakkoord 
worden in het voorjaar 2014 in een herziene meerjarenbegroting nader uitgewerkt.

resultaat 2013 stichting ovo
het exploitatieresultaat 2013 van stichting ovo is:

werkelijk 2013 Begroting 2013 verschil

Gymnasium € 225.912 € 34.406 € 191.506

Merewade College € 78.822 - € 95.500 € 174.322

Primair Onderwijs € 242.329 - € 40.000 € 282.329

Stafbureau € 29.501 - € 30.000 € 59.501

ovo € 576.563 - € 106.461 € 683.024

Het resultaat van Stichting OVO is € 683.024 hoger dan begroot. 

We zijn zo positief uitgekomen door enerzijds de aanvullende subsidies als gevolg 
van het herfstakkoord (+ € 1.008.815) en hogere Rijksbijdragen en hogere andere 
inkomsten (+ € 750.000) en anderzijds meer exploitatielasten (- € 900.000) en meer 
initiële personele lasten (- € 175.000). 

Een uitgebreide toelichting op de resultaten vindt u in ons financieel jaarverslag op 
www.stichtingovo.nl 

treasury
Op treasurygebied zetten we in 2013 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 2013 geen transacties plaats in de beleggingssfeer en zijn er geen 
andere specifieke transacties geweest in het kader van financieel vermogensbeheer. 

continuïteitsparagraaf
De komende jaren verwachten we een verdere daling van het leerlingenaantal. Dit 
als gevolg van de (landelijke) krimp van het aantal kinderen in de schoolleeftijd. Als 
gevolg van de dalende leerlingenaantallen dalen de Rijksbijdragen de komende ja-
ren ook. Het resultaat dat ten gunste komt van de vrije algemene reserve is de ko-
mende jaren positief. Om dit resultaat te bereiken zullen taakstellende bezuinigingen 
behaald moeten worden. 
De balanswaarde van Stichting OVO stijgt de komende jaren licht. Het Eigen Ver-
mogen daalt de komende jaren doordat functiemixtekorten en uitgestelde BAPO-
kosten ten laste worden gebracht van de bestemmingsreserves. De voorzieningen 
nemen de komende jaren toe doordat de dotaties aan de voorziening onderhoud de 
komende jaren hoger zijn dan de uitgaven ten laste van de voorziening onderhoud. 
Hierdoor neemt het bedrag aan liquide middelen (vlottende activa) de komende ja-
ren ook toe.
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risicomanagement
OVO heeft vijf risico’s geïdentifi ceerd. Dit zijn:
1) demografi sche 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.

In 2013 is deze top 5 in een overleg van het MTO en een aantal PO- en VO-direc-
teuren verder uitgewerkt. Ieder risico is nader omschreven en er zijn elementen van 
risicomanagementstrategie bepaald. Ook zijn er beheersmaatregelen geformuleerd 
die ervoor moeten zorgen dat deze risico’s zo min mogelijk onze strategische doel-
stellingen in de weg zullen staan.
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j.p. waaLe
Kansrijk onderwijs
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. Daarom streven we naar hoge 
opbrengsten op kennis, welbevinden, zelfstandigheid en respectvol omgaan met 
elkaar. Gewoon omdat dat de aspecten zijn die er in de maatschappij toe doen. Nu 
en later. 

onze school:
Op onze kleine basisschool is respect een manier van leven. Kinderen werken met 
verschillende werkvormen aan verschillende taken. We besteden spelenderwijs 
aandacht aan een gezonde levensstijl - voldoende bewegen, gezonde voeding en 
verantwoorde keuzes maken. Daarnaast zorgen we laten we onze leerlingen in aan-
raking komen met verschillende geloofs- en levensovertuigingen.

wat wij in 2013 verbeterden:
In 2013 planden wij het leerstofaanbod met de ‘1-zorgroute’. We geven les in com-
binatiegroepen en ook binnen de verschillende leerjaren zijn er verschillen in onder-
wijsbehoeften. Door de instructie aan de leerlingen nog beter in kaart te brengen 
en de toetsresultaten en de betrokkenheid van leerlingen nog beter te analyseren, 
konden we ons klassenmanagement verbeteren en beter inspelen op verschillen. 
Omdat een boeiende les begint bij een leerkracht die de juiste snaar weet te raken 
en de betrokkenheid van leerlingen hoog weet te houden, nam het hele team deel 
aan de cursus ‘Teach like a Champion’. 

Bijzonder in 2013:
In 2013 werd ons gebouw gerenoveerd. We verhuisden voor de voorjaarsvakantie 
naar units op het grasveld achter onze school en gaven daar tot de zomervakantie 
les. Het was een gezellige en sfeervolle periode die zorgde voor verbinding in het 
team, met de leerlingen en met ouders. In september vierden we de ingebruikname 
van ons mooie, frisse, pas gerenoveerde gebouw. We zitten nu samen met een Peu-
terspeelzaal/Kinderdagverblijf in het gebouw. De samenwerking met die combinatie 
biedt ouders de kans te kiezen voor een doorgaande ontwikkelingslijn voor hun kind.

personeel

totaal aantal fte 6,6

nominaal aantal medewerkers 12

- waarvan (nominaal) man 2, vrouw 10

- waarvan (nominaal) < 45 jaar 7, > 45 jaar 5

- gemiddelde leeftijd 42,1

aantal leerlingen per 1-10 2013 2012 2011

4-7 jaar 51 44 51

8 jaar en ouder 36 44 52

totaal 87 88 103

raking komen met verschillende geloofs- en levensovertuigingen.
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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 te wer-
ken het beste uit onze leerlingen. We maken werk van actieve tolerantie; we hebben 
respect voor elkaar. Wij vinden de sociale én cognitieve ontwikkeling belangrijk en 
hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen.

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

wat wij in 2013 verbeterden:
Ook in 2013 werkten we met het hele team, met begeleiding, aan specifi eke Dalton-
kenmerken. Een aantal leerkrachten behaalde zelfs het Daltoncertifi caat.
Verder werkten we met een aantal andere OVO-scholen samen. In het project 
‘Cross-Over’ volgden leerlingen van groep 7 workshops van leerkrachten uit het 
Voortgezet Onderwijs en leerlingen van Gymnasium Camphusianum. Soms gebeur-
de dat op de eigen school, maar soms ook op de school voor voortgezet onderwijs. 
Verder kregen onze ‘plusgroepen’, groepen leerlingen met meer bagage, verschil-
lende workshops van ouders of externe instanties.

Bijzonder, in 2013:
We vernieuwden de website van onze school en hij is ondertussen ook in de lucht!
We betrokken ouders bij de school door het organiseren van inloopmomenten, 
Open Dagen, enzovoorts. De leerlingenraad was onder andere betrokken bij de 
organisatie van sponsorlopen voor Stichting KIKA en de aankleding van het school-
plein. En tot slot werkten ouders en leerlingen samen met ‘Gorinchem Beweegt’ 
aan het project ‘De gezonde traktatie’.

personeel

totaal aantal fte 13,9

nominaal aantal medewerkers 20

- waarvan (nominaal) man 6, vrouw 14

- waarvan (nominaal) < 45 jaar 7, > 45 jaar 13

- gemiddelde leeftijd 48,4

aantal leerlingen per 1-10 2013 2012 2011

4-7 jaar 82 82 86

8 jaar en ouder 101 116 111

totaal 183 198 197
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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 eigen-
heid en achtergrond van onze leerlingen en komen tegemoet aan hun (leer)behoef-
ten door opbrengstgericht te werken. Elk kind leert in zijn of haar eigen tempo. 
Natuurlijk met de bedoeling alle doelen aan het einde van het schooljaar te bereiken.

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 
respect samenwerken. We bieden onze leerlingen onderwijs op maat en begeleiden 
ze in hun schoolloopbaan én in een groter maatschappelijk geheel. Samen met ex-
terne partners bieden we een zorgstructuur die het onze leerlingen mogelijk maakt 
zich optimaal te ontwikkelen. 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 2013 verbeterden:
In 2013 verbeterden wij door de oprichting van een klankbordgroep en het instellen 
van koffi e-ochtenden de communicatie met ouders. Onze ouders waren daar erg 
enthousiast over. Verder besteedden leerkrachten veel tijd aan het uitvoeren van 
de 1-zorgroute en het schrijven van ACA-modellen (Analyse-Conclusie-Actie). De 
leerkrachten van groep 4 tot en met 8 werden begeleid bij de invoering van Esta-
fette (voortgezet technisch lezen) en Nieuwsbegrip (begrijpend lezen). In groep 1-2 
startten we met de scholing van de nieuwe observatiemethode ‘KIJK’ en hielden we 
ons bezig met woordenschatonderwijs. Tot slot kregen we nieuwe hardware (onder 
andere tablets en laptops). We werken nu met volle tevredenheid in de cloud.

Bijzonder in 2013:
In 2013 waren er weinig leerkrachten ziek en konden we er met een jong enthou-
siast team fl ink tegenaan. Onze leerkrachten belden ouders bijvoorbeeld om iets 
leuks over hun kind te vertellen. Dat werd erg op prijs gesteld. Verder bezochten 
vier mensen een school in de Schilderswijk (Den Haag) die het predicaat ‘excellent’ 
kreeg. De directeur vertelde ons over hun aanpak.

personeel

totaal aantal fte 13,7

nominaal aantal medewerkers 24

- waarvan (nominaal) man 2, vrouw 22

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

- gemiddelde leeftijd 42,6

aantal leerlingen per 1-10 2013 2012 2011

4-7 jaar 103 110 124

8 jaar en ouder 117 118 146

totaal 220 228 270

te leveren die nu en later op een goede manier functioneren in de samenleving.
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de tweemaster
talentontwikkeling voor ieder kind
waar wij voor staan:
Op onze school bereiden we kinderen voor op het leven in de maatschappij. We 
leren ze kijken naar mensen en dingen om hen heen 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 voor elk kind. We nemen onze leerlingen serieus en houden rekening met de 
verschillen die er zijn. We werken aan een goede sfeer in en om de school. En aan 
een omgeving met orde, rust, regelmaat en structuur. Simpelweg omdat kinderen 
een veilige, gezellige en vertrouwde omgeving verdienen. Daarom ook besteden we 
tijd en aandacht aan het voorkomen van discriminatie en pesten. 

wat wij in 2013 verbeterden:
In 2013 begonnen we met computeronderwijs voor de groepen 5 tot en met 8. 
Voor het project ‘Research en Development’ van het samenwerkingsverband werd 
op onze school onderzoek gedaan naar het speelgedrag tijdens de pauze. Eén van 
de resultaten van het onderzoek is dat iedere groep een eigen bak met buitenspeel-
materiaal heeft gekregen. We voerden de 1-zorgroute verder in en stelden groeps-
overzichten en -plannen op voor het vak spelling. Ook schaften we nieuwe metho-
des aan voor geschiedenis en Engels. Engels wordt daarbij aangeleerd op muziek. 
Tot slot startten we in 2013 met een Plusgroep om aan de behoeften van meer- en 
hoogbegaafde leerlingen te kunnen voldoen. Leerlingen uit die groep volgden my-
thologie, Spaans, fi losofi e en fotografi e.

Bijzonder in 2013: 
In februari presenteerden wij ons nieuwe logo en huisstijl en in het najaar zetten we 
een Crearoute uit in de binnenstad van Gorinchem. Alle groepen maakten creatieve 
stukken, die te zien waren in de etalages van de winkels. In december 2013 kregen 
we bezoek van de inspecteur. De uitslag van het onderzoek was goed. 

personeel

totaal aantal fte 8,7

nominaal aantal medewerkers 13

- waarvan (nominaal) man 2, vrouw 11

- waarvan (nominaal) < 45 jaar 4, > 45 jaar 9

- gemiddelde leeftijd 50,2

aantal leerlingen per 1-10 2013 2012 2011

4-7 jaar 55 61 67

8 jaar en ouder 73 68 78

totaal 128 129 145

tijd en aandacht aan het voorkomen van discriminatie en pesten. 
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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, betrokkenheid en kwaliteit. In onze 
open cultuur voelen kinderen zich welkom en veilig. Rust, orde en regelmaat zorgen 
voor een goed pedagogisch klimaat waarbinnen al onze leerlingen de aandacht 
krijgen die ze nodig hebben. We besteden veel aandacht aan basisvaardigheden en 
creatieve talentontwikkeling.

onze school:
Onze school is de enige openbare basisschool in Beneden 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 2013 verbeterden:
In 2013 evalueerden en actualiseerden ons zorgplan, stelden we een schoolon-
dersteuningsprofi el op en rondden we de teamscholing handelings- en opbrengst-
gericht werken af. We schaften verder nieuwe hardware aan en zijn actief met het 
nieuwe kwaliteitssysteem ‘Integraal’ aan de slag gegaan.
We werkten in werkgroepen voor taal, lezen, rekenen, ICT en cultuur samen met 
leerkrachten van de Merwedeschool en intensiveerden de samenwerking met peu-
terspeelzaal De Snaters en BSO Catalpa. Ook op cultureel gebied was er weer heel 
wat te beleven.

Bijzonder in 2013:
De renovatie van de schooltuin rond ons schoolplein aan de Pietersweer is afge-
rond. Ook de verhuizing van de dependance in de Westwijk van de Bellefl eur naar 
de Tonneband ligt achter ons: de scholen zijn nu in één modern schoolgebouw 
gehuisvest. In het kader van internationale uitwisseling bezochten vijftien collega’s 
uit Aarhus, Denemarken. Tot slot werden de jaarlijkse schoolse activiteiten die we 
samen met ouders organiseerden weer een groot succes! 

personeel

totaal aantal fte 15,4

nominaal aantal medewerkers 25

- waarvan (nominaal) man 4, vrouw 21

- waarvan (nominaal) < 45 jaar 15, > 45 jaar 10

- gemiddelde leeftijd 41,0

aantal leerlingen per 1-10 2013 2012 2011

4-7 jaar 139 136 136

8 jaar en ouder 142 136 135

totaal 281 272 271

ten en krijgen daar grote betrokkenheid en vertrouwen voor terug.
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merwedeschooL
met elkaar voor zorg en kwaliteit
waar wij voor staan:
Onze school staat voor zorg, veiligheid, plezier en kwaliteit. We hebben veel aan-
dacht voor onze leerlingen, voor hoe ze met elkaar omgaan en voor respect. We 
houden rekening met de kwaliteiten en talenten van onze leerlingen en streven er-
naar alle kinderen binnen boord te houden. We verwijzen dan ook zelden naar het 
speciaal basisonderwijs. 

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

wat wij in 2013 verbeterden:
In 2013 verbeterden de resultaten van onze school opnieuw. We maakten een ver-
beterde versie van ons schoolondersteuningsprofi el, werkten in werkgroepen voor 
taal, lezen, rekenen, ICT en cultuur samen met leerkrachten van de Driemaster en 
intensiveerden onze samenwerking met de BSO en peuterspeelzaal Ukkepuk.
We voerden ‘Reken zeker’ (rekenmethode) door tot groep 8, rondden de teamscho-
ling op handelings- en opbrengstgericht werken af en implementeerden dat werken 
verder in ons onderwijs. Tot slot zetten we ‘Integraal’ (meetinstrument voor kwaliteit) 
in om een leerkracht-, ouder- en leerlingtevredenheidspeiling af te nemen. Alle en-
quêtes zijn geëvalueerd en de resultaten zijn uitgebreid gecommuniceerd.

Bijzonder in 2013:
In 2013 vervingen we alle ICT-hardware én het verouderde meubilair in de boven-
bouwgroepen. Verder vond BSO De Optimist vier dagen in de week een plaatsje in 
ons schoolgebouw. Zo zijn we op weg naar een smalle brede school, De Merwe-
deschool. En zoals ieder jaar gingen we opnieuw voor plezierig leren en met plezier 
naar school. Al onze jaarlijkse schoolse activiteiten werden, mede door de samen-
werking met de ouderraad en vele ouders, weer een groot succes. 

personeel

totaal aantal fte 9,2

nominaal aantal medewerkers 13

- waarvan (nominaal) man 1, vrouw 12

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

- gemiddelde leeftijd 43,6

aantal leerlingen per 1-10 2013 2012 2011

4-7 jaar 76 87 80

8 jaar en ouder 79 72 80

totaal 155 159 160

34 35



de merwedonK
adaptief onderwijs 
waar wij voor staan:
Op onze school hebben we aandacht voor ieder afzonderlijk kind. We vinden nor-
men en waarden belangrijk en verwachten van kinderen dat ze respectvol met 
elkaar omgaan. We verdelen de tijd en aandacht voor de verschillende vak- en 
vormingsgebieden evenwichtig en werken handelings- en opbrengstgericht. In het 
kader van passend onderwijs stemmen we ons aanbod af op de verschillende ma-
nieren waarop kinderen leren. 

onze school:
Onze grote school 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 cen-
traal staan. 

wat wij in 2013 verbeterden:
In 2013 startten we met een Plusklas. In die klas werken meerbegaafde leerlingen 
uit de groepen 5 tot en met 8 op dinsdag- en donderdagochtend op hun eigen 
niveau in projecten die leerlingen van het VWO verzorgen. Daarnaast zorgden we 
voor passend werk in de rest van de week.

Ons managementteam versterkte, onder leiding van een extern deskundige, de kwali-
teit van de teamcultuur. Daarnaast werd er weer aandacht besteed aan een positieve 
werkhouding en een goede sfeer in alle groepen. Onze leerkrachten zetten hun talen-
ten in voor de versterking van de kwaliteit van ons onderwijs. We werkten de 1-zorg-
route verder uit en besteedden zo de nodige aandacht aan onze resultaten. 
In de onderbouw boekten we goede resultaten met de methode ‘Kleuterplein’, in de 
groepen 3 besteedden we dagelijks tijd aan lezen en in de groepen 4 breidden we 
met succes de onderwijstijd voor technisch lezen uit. Tot slot zorgde werkgroep Taal 
voor de aanschaf van ‘Grip op lezen’ (begrijpend lezen) en versterkte zo de kwaliteit 
van het leesonderwijs.

Bijzonder in 2013:
In 2013 vernieuwden we al onze computers. Ons ICT-lokaal ziet er nu weer mooi 
uit. Verder betrokken we 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 overblijfou-
ders weer voortreffelijk geregeld.

personeel

totaal aantal fte 28,8

nominaal aantal medewerkers 39

- waarvan (nominaal) man 6, vrouw 33

- waarvan (nominaal) < 45 jaar 18, > 45 jaar 21

- gemiddelde leeftijd 45,7

aantal leerlingen per 1-10 2013 2012 2011

4-7 jaar 230 229 262

8 jaar en ouder 274 296 284

totaal 504 525 546

voor passend werk in de rest van de week.
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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 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 kinde-
ren. Het is makkelijker een half jaar over te doen of juist op te schakelen. 

wat wij in 2013 verbeterden:
In 2013 bouwden we het faseonderwijs uit naar de fasen 14 en 15 en bereidden we 
ons voor op de start van fase 16+. Hiervoor ontwikkelden we, in overleg met het 
Merewade College en Gymnasium Camphusianum, een verantwoord programma 
dat een brug moet slaan naar het Voortgezet Onderwijs. Verder richtten we ons 
op de uitkomsten van een tevredenheidspeiling onder ouders en personeel en ver-
beterden we de communicatie met ouders via een klankbordgroep. We voerden 
‘Rekenrijk’ verder in, verdiepten ons in de laatste didactische inzichten rondom 
woordenschat en leesonderwijs en gingen op zoek naar een nieuwe methode voor 
voortgezet technisch lezen. Tot slot vervingen we hardware en gingen we werken 
met WinSys. Iedereen kan nu overal inloggen in de eigen schoolomgeving. 

Bijzonder in 2013:
De instroom in de onderbouw was in 2013 prachtig. We startten ‘oudervertelge-
sprekken’ waarin ouders de leerkracht vertellen over hun kind. Iedereen is daar heel 
enthousiast over. Verder zijn we erg blij met de manier waarop we onze communi-
catie verbeterden.

personeel

totaal aantal fte 10,8

nominaal aantal medewerkers 19

- waarvan (nominaal) man 1, vrouw 18

- waarvan (nominaal) < 45 jaar 8, > 45 jaar 11

- gemiddelde leeftijd 44,4

aantal leerlingen per 1-10 2013 2012 2011

4-7 jaar 95 89 78

8 jaar en ouder 84 98 110

totaal 179 187 188
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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, categoriale Gymnasium voor Gorinchem en de wijde 
omgeving. We hechten aan goed contact tussen leerlingen en docenten en brede 
vorming.  De klassieke cultuur en gedegen, veelzijdig onderwijs staan bij ons hoog 
in het vaandel.

wat wij in 2013 verbeterden:
We breidden de iPadpilot uit, versterkten de contacten met basisscholen en uni-
versiteiten en vergrootten ons zorgteam met het oog op het komend Passend On-
derwijs. Ons Integraal Personeelsbeleid kreeg door het medewerkeronderzoek een 
extra stimulans en de samenwerking met ProxSys leidde tot een fantastische ICT-
infrastructuur. Maar het meest opvallend was onze onderwijskundige ontwikkeling 
tot Begaafdheidsprofi elschool. 
 
Bijzonder in 2013:
Op 24 september 2013 vierden wij de 130e verjaardag van onze school. Het lus-
trumjaar werd in de Grote Kerk offi cieel geopend door Gerard Toering, de voorzitter 
van ons College van Bestuur. Daarna was er een historische speurtocht in de ves-
ting van Gorinchem. Een waardige start dus van een groot feestjaar.  

personeel

totaal aantal fte 50,3

nominaal aantal medewerkers 70

- waarvan (nominaal) man 30, vrouw 40

- waarvan (nominaal) < 45 jaar 25, > 45 jaar 45

- gemiddelde leeftijd 47,9

aantal leerlingen per 1-10 2013 2012 2011

totaal 717 718 683
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merewade coLLege [locatie wijdschildlaan]

ruimte voor talenten
waar wij voor staan:
Binnen onze kleinschalige scholengemeenschap bereiden we onze leerlingen op 
mavo, havo en atheneum met een stevig basisprogramma en talentenstromen voor 
op hun vervolgonderwijs. We dagen ze in een veilige en prettige leeromgeving uit 
het beste uit zichzelf te halen en vinden daar de driehoek leerling-ouders-school be-
langrijk bij. We investeren in de relatie die onze leerlingen met hun maatschappelijke 
omgeving hebben en zorgen ervoor dat excellentie tot bloei kan komen. 

onze school:
We bieden vernieuwend openbaar onderwijs met een innovatief karakter. Omdat de 
maatschappij snel verandert, moeten onze leerlingen zich steeds andere vaardig-
heden eigen maken. We noemen die vaardigheden en competenties ‘21st century 
skills’ en passen daarom ook ‘21st century learning’ toe. Want het kan zomaar zo 
zijn dat onze leerlingen beroepen gaan uitoefenen die nu nog niet eens bestaan

wat wij in 2013 verbeterden:
We stemden ons onderwijs verder af op veranderingen in de wereldeconomie. Om-
dat we in een mondiale samenleving wonen en werken, bereiden we onze leerlingen 
voor op een internationale carrière. En dus rusten we ze waar mogelijk toe met 
‘21st century skills’ en zorgen we ervoor dat ze de wereldtaal goed beheersen.

Bijzonder in 2013:
In onze talentenstroom ‘FastLane Discovery’ werkten we al eerder met iPadklassen. 
In 2013 gaven we ook in een 1e klas en een havo-4 klas in bijna alle vakken les met 
de iPad. Onze leerlingen konden met hun tablet direct op internet en op de digitale 
leeromgeving van school. Het komende schooljaar voegen we nog twee klassen 
aan de pilot toe: een havo-1 klas en een mavo-1 klas mavo. We gaan dan ook aan 
de slag met gepersonaliseerd leren. Kan een havoleerling bijvoorbeeld Engels aan 
op vwo-niveau? Met de moderne digitale middelen moet dat kunnen.

personeel

totaal aantal fte 69,6

nominaal aantal medewerkers 83

- waarvan (nominaal) man 35, vrouw 48

- waarvan (nominaal) < 45 jaar 40, > 45 jaar 43

- gemiddelde leeftijd 45,1

aantal leerlingen per 1-10 2013 2012 2011

totaal 917 970 1003

zijn dat onze leerlingen beroepen gaan uitoefenen die nu nog niet eens bestaan
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merewade coLLege [locatie de vries-robbéweg]

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

onze school:
Op onze school kunnen leerlingen hun diploma halen in de sectoren Economie 
(Handel en Administratie, Consumptieve Techniek), Techniek en Zorg en Welzijn. We 
en vinden rust en orde belangrijk in onze school en zijn graag de verbindende factor 
tussen alle relevante partijen.

wat wij in 2013 verbeterden:
In 2013 maakten we ons onderwijs nog digitaler. In de klassen 1 en 2 bieden we 
90% van het lesprogramma ondertussen digitaal aan. We verbeterden onze ICT-
infrastructuur om deze opschaling aan te kunnen.
We breidden het programma Vakwerk verder uit en dat wordt zeer gewaardeerd 
door onze leerlingen. Tijdens Vakwerk zitten zij 4 lesuren per week in een Vakwerk-
klas (bijvoorbeeld de Timmerklas, de Beauty & Care klas en de Koksklas). Leerlin-
gen die weten wat ze leuk vinden kunnen er al vanaf klas 1 terecht. Leerlingen die 
dat nog niet weten, kunnen zich eerst nog breed oriënteren.

Bijzonder in 2013:
In het voorjaar van 2013 schreven wij opnieuw ruim 100 leerlingen in. Daardoor 
steeg het aantal leerlingen fl ink. Het sterk verbeterde imago van de laatste jaren 
speelt daar een belangrijke rol in. Ouders gaven onze school een 7+, leerlingen een 
7-. En dat ligt ruim boven het landelijk gemiddelde!

personeel

totaal aantal fte 43,8

nominaal aantal medewerkers 58

- waarvan (nominaal) man 26, vrouw 32

- waarvan (nominaal) < 45 jaar 20, > 45 jaar 38

- gemiddelde leeftijd 46,8

aantal leerlingen per 1-10 2013 2012 2011

totaal 440 412 381

tussen alle relevante partijen.
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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:
We bieden zorg op maat aan leerlingen vanaf 12 jaar met leerproblemen en/of soci-
aal-emotionele problematiek. Zij stromen bij ons in via de basisschool, het Speciaal 
Basisonderwijs of het Leerweg Ondersteunend 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 2013 verbeterden:
In 2013 zetten we belangrijke stappen op het gebied van taal- en rekenbeleid en 
branchegerichte cursussen. We werken nu voor taal en rekenen in niveaugroepen 
zodat iedereen zijn talenten kan benutten. Voor de branchegerichte cursussen ma-
ken we structureel gebruik van de faciliteiten op de vmbo locatie. Verder investeer-
den we in competentiegericht onderwijs en werkten we met het ontwikkelingsper-
spectief, een individuele leerroute voor iedere leerling. 

Bijzonder in 2013:
In het voorjaar van 2013 schreven we 27 leerlingen in. Daardoor steeg ons leerlin-
genaantal fl ink. En daar zijn we trots op!

personeel

totaal aantal fte 16,5

nominaal aantal medewerkers 22

- waarvan (nominaal) man 12, vrouw 10

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

- gemiddelde leeftijd 44,3

aantal leerlingen per 1-10 2013 2012 2011

totaal 105 97 91

belangrijk in onze school. 
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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 en het College van Bestuur op allerlei gebied 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 2013 verbeterden:
In 2013 optimaliseerden we het bestuursformatieplan voor ons Primair Onderwijs. 
We rekenden het over een reeks van jaren door en kregen daardoor meer zicht op 
de netto-uitstroom van medewerkers in de komende vijf jaar. Verder rolden we de 
digitale verwerking van facturen van onze basisscholen en het Merewade College 
volledig uit.
We zijn er blij mee dat ons ziekteverzuimpercentage opnieuw daalde. We zitten nu 
al twee jaar onder het landelijk gemiddelde en betalen inmiddels een lagere bonus-
malus premie. Door het raadplegen van veel in- en externe bronnen tenslotte, zijn 
onze leerlingprognoses beter geworden. Daardoor hebben we ook beter zicht op 
(de ontwikkeling van) ons marktaandeel. 

Bijzonder in 2013:
In 2013 rondden we de grootscheepse renovatie van onze J.P. Waale school af. De 
school voldoet nu weer aan de eisen van deze tijd en is echt een aanwinst voor de 
Lingewijk. De locatie Bellefleur van De Driemaster in Hardinxveld-Giessendam nam 
in 2013 haar intrek in het aan onze wensen aangepaste gebouw van De Zevenster. 
Het is een locatie en gebouw geworden dat ons past.
We gingen in 2013 met succes in zee met externe bedrijven voor het vernieuwen, 
moderniseren en beheer van de ICT-infrastructuur van onze VO- en PO-scholen. Tot 
slot organiseerden we afgelopen jaar een aantal ABP-spreekuren voor al onze me-
dewerkers en dat voorzag in een grote behoefte.

personeel

totaal aantal fte 9,8

nominaal aantal medewerkers 15

- waarvan (nominaal) man 3, vrouw 12

- waarvan (nominaal) < 45 jaar 6, > 45 jaar 9

- gemiddelde leeftijd 48,2

Openheid, Verbinding en OntplOOiing
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BaLans
31-12-2013 31-12-2012

ACTIVA 

Vaste activa 

1.2  Materiële vaste activa 5.594.008  5.579.423 

 totaal vaste activa  5.594.008   5.579.423

 Vlottende activa 

1.5  Vorderingen 1.161.747  1.143.872 

1.7  Liquide middelen 4.821.351  3.647.045 

 totaal vlottende activa  5.983.098   4.790.917

 totaaL actIva       11.577.106  10.370.340

  

 PASSIVA 

2.1  Eigen vermogen 4.628.114  4.051.551 

2.2  Voorzieningen 3.676.734  3.457.078 

2.3  Langlopende schulden 85.448               0

2.4  Kortlopende schulden 3.186.810  2.861.711 

 totaaL passIva 11.577.106  10.370.340 

44



staat van Baten en Lasten
realisatie 2013 Begroting 2013 realisatie 2012

BATEN 

3.1  Rijksbijdragen 25.971.509 24.546.350  25.137.684 

3.2  Overige overheidsbijdragen en -subsidies 141.686 128.171  141.686 

3.5  Overige baten 1.265.091 947.200  1.227.804 

totaal baten 27.378.286 25.621.721  26.507.174 

LASTEN 

4.1  Personeelslasten 20.837.697 19.788.324  20.684.907 

4.2  Afschrijvingen 812.037 790.700  769.959 

4.3  Huisvestingslasten 2.043.686 2.172.081  2.108.339 

4.4  Overige lasten 3.167.421 3.027.077  2.868.120 

totaal lasten 26.860.841 25.778.182  26.431.325 

saldo baten en lasten 517.445 156.461-  75.849 

5.  Financiële baten en lasten 59.118 50.000  81.952 

 totaal resultaat 576.563 106.461-  157.801 
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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 norm van de Onderwijsinspectie 
is 30%. 

solvabiliteit 2:
De verhouding tussen het eigen vermogen inclusief voorzieningen en het totale ba-
lanstotaal. Hier geldt ook een ondergrens van 30%.

2013 2012 2011

Solvabiliteit 1 40,0% 39,1% 39,0%

Solvabiliteit 2 71,7% 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. 
  

2013 2012 2011

Current ratio 1,9 1,7 1,4

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. 

2013 2012 2011

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

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 in 2014 
14% moet zijn. 

2013 2012 2011

Weerstandsvermogen 16,9% 15,2% 14,7%

1. Benchmarkcijfers 2012 van Deloitte 46

 



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.

2013 2012 2011

Kapitalisatiefactor 32,0% 28,0% 27,3%

  
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. 

2013 2012 2011

Financieringsfunctie 13,5% 13,0% 10,6%

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. 

2013 2012 2011

Transactiefunctie 11,6% 10,8% 12,8%

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.

2013 2012 2011

Financiële buffer 6,9% 4,2% 3,8%
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KasstroomoverzIcht
2013 2012

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN 

resultaat 517.445  75.849 

aanpassingen voor: 

- afschrijvingen 812.037  769.959 

- mutaties voorzieningen en Eigen vermogen 153.115  413.987 -

965.152 1.486.428

veranderingen in vlottende middelen: 

- vorderingen 17.875 -  251.603 -

- schulden  410.547  584.741 -

392.672  836.344 -

totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties  1.875.269  725.933 

Ontvangen interest 59.120  82.016 

Betaalde interest  2 -  64 -

 59.118  81.952 

totaal kasstroom uit operationele activiteiten  1.934.387  807.885 

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN 

Investeringen in materiële vaste activa  760.081 -  1.136.457-

totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  760.081 -  1.136.457 -

 mutatie liquide middelen + 1.174.306 - 328.572 

 beginstand liquide middelen per 31 december 2012 3.647.045  

 eindstand liquide middelen per 31 december 2013  4.821.351  

1.174.306
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BegrotIng 2014
 (Bedragen x € 1.000)

2014 2015 2016

Rijksbijdragen 24.442 23.783 22.922

Overige overheidsbijdragen en subsidies 115 45 45

Overige baten 952 932 933

totaaL Baten 25.509 24.760 23.900

Personeelslasten 19.916 19.386 18.989

Afschrijvingen 775 764 769

Huisvestingslasten 2.117 2.091 2.091

Overige lasten 2.841 2.563 2.120

totaaL Lasten 25.649 24.804 23.969

saLdo Baten en Lasten -139 -44 -69

Financiële baten en lasten 40 40 40

totaaL resuLtaat -99 -4 -29

T.l.v. bestemmingsreserves  - 102 - 88 - 61

resuLtaat 
naar aLgemene reserve

+ 3 + 85 + 32

 

48 49



verKLarende woordenLIjst
aB Algemeen Bestuur

aBB Administratie, Beheer en Bestuur

aBp Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

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

cvo  Contactcommissie Voortgezet Onderwijs

Fte Full Time Equivalent

gbs Gereformeerde basisschool

gc Gymnasium Camphusianum

gL Gemengde Leerweg

gmr Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

gpL Gemiddelde Personele Last

havo Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs

IB-ers Intern begeleiders

Ict Informatie- en CommunicatieTechnologie

InK Instituut Nederlandse Kwaliteit

IpB Integraal Personeelsbeleid

KBL Kaderberoepsgerichte Leerweg

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

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

50



pr Public Relations

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

sKg Stichting Kindercentra Gorinchem

so Schoolonderzoek

swv wsns 41-07 Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School 

(primair onderwijs)

tL Theoretische Leerweg

tso Tussenschoolse opvang (tussen de middag)

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 School
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