Stichting OVO

Nieuwsbrief februari 2019
Beste ouder/verzorger,
Voor u ligt weer een mooie en interessante editie van de Nieuwsbrief OVO. In dit
nummer aandacht voor verschillende zaken. Het gonst bij OVO. De stichting, de
scholen en de medewerkers zijn druk in beweging op velerlei terreinen. Enkele
voorbeelden daarvan en in willekeurige volgorde.
Een nieuwe school in Hoog Dalem. We bouwen samen met LOGOS en SKG een
nieuwe brede school in de enige groeiwijk van Gorinchem. Inmiddels is besloten
hier vanuit OVO een Montessorischool te starten. Er is een team van
enthousiaste leerkrachten gevonden dat dit initiatief vorm wil geven.
Er spelen nog meer projecten op het gebeid van huisvesting. Zoals de ambitie
van Fortes Lyceum om haar Technasium actueel te verbouwen en meteen samen
met de gemeente en de sportvereniging OKK een sporthal naast de school te
zetten.
In februari heeft OVO voor het eerst een stakeholdersbijeenkomst
georganiseerd, voor zowel stakeholders intern (ouders, leerlingen en personeel)
als extern, organisaties, bedrijven, lokale politiek en culturele instellingen. OVO
wil zich op een betere manier verhouden tot deze groepen belanghebbenden.
Niet alleen om van te leren, maar ook om verantwoording aan af te leggen.
In maart organiseert OVO voor de vierde keer een brede personeelsdag voor alle
medewerkers po en vo. We hebben weer een mooie agenda met boeiende
onderwerpen. Zo beginnen met de OVO Why, een belangrijke bouwsteen voor
het nieuwe strategisch plan. Ook wordt er aandacht besteed aan de Soepele
Overstap, het antwoord van OVO op het vroege selectiemoment op je 12e.
Ik wens u veel leesplezier toe.
Bert-Jan Kollmer
bestuurder

Privacy op school bij OVO
Het zal u niet ontgaan zijn. Sinds 25 mei vorig jaar is de nieuwe privacywetgeving (AVG) in werking
getreden. Als Stichting OVO vinden wij bescherming van persoonsgegevens van uw kinderen heel
belangrijk en staat hoog op de agenda bij onze scholen. Het goed invoeren van de AVG in de
organisatie is een hele klus. Met elkaar zetten we de schouders eronder en er zijn inmiddels al een
flink aantal zaken goed op de rit. Wist u bijvoorbeeld dat Stichting OVO een privacy coördinator heeft?
Ook is een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Daarnaast hebben we extra hulp
ingeschakeld in de vorm van een Functionaris Gegevensbescherming in opleiding, die vier maanden
gaat helpen met een aantal verplichtingen die voortvloeien uit de AVG. Zo wordt ook hard gewerkt
aan de privacyverklaring, die u binnenkort op de website van de school kunt inzien. Mocht u
daarnaast al vragen hebben op het gebied van privacy op school, stel gerust uw vraag via
avg@stichtingovo.nl.

De Tweemaster is in samenwerking met SKG en de gemeente Gorinchem gestart met een groep
Pientere Peuters. Deze groep komt wekelijks bijeen om ook peuters al volop uit te dagen hun talenten
te ontwikkelen.
Deze groep peuters speelt met hetzelfde materiaal en krijgt dezelfde activiteiten aangeboden als de
andere peuters, maar op een andere manier.

Klimaatstaking

Aan de slag met klustalent

Ook een groep leerlingen van het Fortes Lyceum

Naast de plussers, die binnen OVO al geruime tijd

reisden op 7 februari af naar Den Haag om deel te

bediend

nemen aan de klimaatstaking.
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Op dinsdag 8 januari 2019 is de Anne Frankschool

om zijn toestemming te geven: ‘Ik ben namelijk

een heel STERK initiatief gestart in samenwerking

erg blij met deze positieve kritische jongeren die

met Omnia College: De klusklas!

zich om onze wereld bekommeren. Tenslotte
proberen wij onze leerlingen bewust te maken van
hun rol als wereldburger en voldoende kritisch te
zijn op zichzelf, de maatschappij, politiek en
milieu’.
Enige voorwaarde was dat ouders toestemming
gaven voor hun schoolverzuim.
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https://nos.nl/uitzending/39474-nos-
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Merwedeschool DOET en
beweegt

ArtCamp op de Veluwe

De leerlingen van groep 7 zorgen voor meer

Tijdens de projectweek begin februari was de

beweging in de pauze! Elke pauze wordt een deel

groep ArtFactory een paar dagen op kamp in een

van het schoolplein afgezet en zijn kinderen uit

prachtige omgeving, waar de leerlingen mooie

verschillende

digitale kunst en media maakten.

groepen

heerlijk
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spelvorm bezig.
Elke week komt er een nieuwe spelvorm aan bod.
De leerlingen geven instructie van het spel in de
andere groepen.

De smaak te pakken bij
Omnia!
Op
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31
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opleiding

Horeca, Bakkerij & Recreatie van Omnia College in
samenwerking

met

het

Gorcums

museum

een

stadswandeling met proeverij naar aanleiding van de
expositie

“De

smaak

te

pakken”.

Er

was

zoveel

interesse dat er een stop moest worden gezet op de
inschrijvingen.

Architect gekozen brede
school Hoog Dalem

Social media op De Poorter

In Hoog Dalem wordt een nieuwe brede school

Eind 2018 was er in Het Gildenplein voor ouders

gerealiseerd. De planning is dat deze brede school

en leerkrachten een bijeenkomst rond het thema

in 2021 in gebruik genomen wordt. Voor de

social media. The Big Mo speelde een interactieve

architectenselectie is een Europese niet-openbare
aanbestedingsprocedure

gevolgd.

De

theatervoorstelling. Door herkenbare scènes en

architect

open gesprekken werden ouders, leerkrachten, en

waar de opdracht aan gegund is, is Frencken

een aantal aanwezige leerlingen, zich bewust van

Scholl Architecten uit Maastricht. Een architect

de impact van social media op jongeren.

met veel ervaring op het gebied van brede
scholen.

Talentenworkshops bij De Driemaster Wielwijk
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Deze maand stonden de talentworkshops schoolbreed en groepsdoorbrekend

TOP

school!”

Partnerschap.
weer centraal,

waarbij we werken aan Talent.
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