
voor primair en voortgezet onderwijs in  
de Zuid-Hollandse Waarden

Informatiefolder voor ouders/verzorgers over  

de bestuurlijke fusie tussen 3Primair en OZHW

De kwaliteit van het onderwijs gaat 
omhoog en de doorstroming naar 
het voortgezet onderwijs verloopt 
gemakkelijker.

Heeft de fusie invloed op de 
eigenheid van de scholen?

Nee, er verandert niets aan de omvang, organisatie of 
het karakter van de scholen. Er worden geen scholen 
samengevoegd, de schooldirecteuren en leerkrach-
ten blijven in dienst en alle medezeggenschapsraden 
blijven actief. De binding die u als ouder/verzorger 
met de school heeft, blijft gehandhaafd. Sterker nog: 
doordat de scholen dichter bij elkaar komen, wordt 
die binding alleen maar sterker. Dit merken ouders/
verzorgers en leerlingen vooral bij de overgang van 
basis- naar voortgezet onderwijs. 

Kan mijn kind straks ook naar een 
middelbare school die niet bij 
OZHW is aangesloten?

Ja, uw kind heeft uiteraard alle vrijheid in de keu-
ze voor een middelbare school. Naast de scholen 
van de stichting OZHW zijn er nog diverse andere 
middelbare scholen in de regio, waar u uw zoon of 
dochter kunt inschrijven. Daarnaast zijn de leerlin-
gen van alle andere scholen natuurlijk ook van har-
te welkom op de scholen van OZHW.

Meer inforMatie en contact
Wilt u meer weten over de bestuurlijke fusie tussen de stichting 3Primair 
en de Stichting OZHW? Neemt u dan a.u.b. contact met ons op.

Stichting OZHW voor PO & VO
bezoekadres  Hakwei 2, 2992 ZB  Barendrecht
postadres  Postbus 206, 2990 AE  Barendrecht
telefoon  0180- 642710
e-mail  info@ozhw.nl 
 info@3primair.nl



Mijn kind zit op een school van 3Primair. 
Welke gevolgen heeft de fusie voor haar/hem?

Omdat het om een bestuurlijke fusie gaat, zijn er geen ingrijpende veranderingen op de scholen. Uw kind 
gaat na de fusie gewoon naar hetzelfde schoolgebouw met dezelfde leerkrachten en dezelfde schooldirec-
teur. Wat wel verandert is de aansluiting op het voortgezet onderwijs van de scholen van OZHW: de kwaliteit 
van het onderwijs gaat omhoog en de doorstroming naar het voortgezet onderwijs verloopt gemakkelij-
ker. Ook zullen er gezamenlijke onderwijsprojecten worden opgezet, zoals bijvoorbeeld het Tienercollege in  
Ridderkerk en het project XXI in Zwijndrecht.

Als de besturen van de Stichting 3Primair en de Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden 
(OZHW) per 1 januari 2015 fuseren, gaan zij samen verder onder de naam Stichting OZHW voor  
PO & VO. Deze fusie biedt diverse voordelen, zowel op onderwijskundig als op organisatorisch ge-
bied. Maar wat houden die voordelen precies in? Wat betekent die fusie voor uw kind(eren)? En voor u,  
als ouder/verzorger? In deze folder geven we antwoord op de meest voorkomende vragen van  
ouders/verzorgers. Heeft u nog andere vragen? Neem gerust contact met ons op. U vindt onze gegevens 
op de achterzijde van deze folder.

Een fusie, wat nu?

De scholen van Stichting OZHW PO & VO

Basisonderwijs
• �Zwijndrecht:�de�Dolfijn,�de�Tandem,� 

de Twee Wieken, de Develhoek en  
de Koningin Julianaschool

• �Ridderkerk:�de�Reijer,�de�Botter,�de�Noord,� 
de Piramide en de Bosweide

• �Barendrecht:�de�Tweemaster,�de�Draaimolen,�
de Zeppelin en de Driehoek 

Voortgezet onderwijs
• �Dalton�Lyceum�Barendrecht
• �Gemini�College�Lekkerkerk
• �Gemini�College�Ridderkerk
• �Walburg�College�Zwijndrecht
In samenwerking met andere besturen:
• �Walburg�College�LOC@�Zwijndrecht
• �Máximacollege�Ridderkerk
• �Focus�Beroepsacademie�Barendrecht

Wat houdt een bestuurlijke fusie eigenlijk in?

Een bestuurlijke fusie betekent dat er een nieuwe stichting wordt opgericht. Het bestuur van deze  
nieuwe stichting is verantwoordelijk voor alle formele besluiten en eindverantwoordelijk voor alle (delen 
van) scholen voor primair en voortgezet onderwijs die onder de nieuwe stichting vallen. De directeuren 
van de scholen zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het onderwijs op de scholen.

Wat betekent de fusie voor leerlingen op het voortgezet onderwijs?

De huidige leerlingen van de OZHW scholen zullen niet zo veel merken van de fusie. De aansluiting van het 
basisonderwijs op het voortgezet onderwijs is voor hen immers minder van belang.  Door de samenwerking 
worden wel nieuwe onderwijsvormen ontwikkeld. De nieuwe generatie leerlingen zal hiervan het meest 
profiteren.
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