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In 2016 is het 10 jaar geleden dat onze stichting
voor openbaar onderwijs PRIMOvpr werd opgericht.
Het jubileumjaar vierden we met feestelijke activiteiten
op alle scholen. Een bijzonder jaar, ook voor mij persoonlijk.
Ik mocht als nieuwe voorzitter van het College van Bestuur (CvB)
het stokje overnemen van mijn voorganger Wim de Kam.
Met gepaste trots presenteer ik namens de gehele organisatie de
samenvatting van het jaarverslag 2016.
In het tweede jaar van onze strategische beleidsperiode 2015-2019
hebben we voldoende resultaten behaald en mooie stappen gezet
op weg naar het bereiken van onze ambities. Het doel? Steengoed
onderwijs!
Dat is geen eenvoudige opgave.
De wereld om ons verandert namelijk voortdurend. Dat vraagt
om een gezamenlijk streven naar het met elkaar blijven verbeteren.
Iedere school heeft vanuit het schooljaarplan zijn eigen steentje
bijgedragen.
Bij onderwijsgroep PRIMOvpr zijn op alle niveaus veel mensen
betrokken. Niet alleen het bestuur, directies en de leerkrachten,
maar vooral ook de kinderen en hun ouders. Het zijn echter ook de
ondersteunende medewerkers, wethouders onderwijs, de colleges
van de betrokken gemeenten, ambtenaren en overige partners met
wie wij samenwerken.
Wij willen een ieder bedanken voor de samenwerking, de inzet,
de passie, het doorzettingsvermogen en het vertrouwen!
We kijken vol vertrouwen naar de toekomst.
Kinderen gaan met plezier naar onze scholen toe.
Wanneer kinderen plezier hebben, komen ze het best tot hun recht
en leren zij het meest.

Hoogtepunten 2016
Samen met ouders en andere belanghebbenden zorgen onze
leerkrachten ervoor dat de leerlingen sociaal-maatschappelijk
betrokken worden in onze samenleving.
Wij zijn trots op de hoogtepunten van 2016, waarmee onze
scholen samen met de kinderen hebben laten zien zich graag
te willen inzetten voor uiteenlopende projecten.

Snappet-tablet onderwijs
Per augustus werken de
60 kinderen op OBS De Vliegerdt
met ‘Snappet-tablets’.

Anglia-onderwijs
Met een bijna 100% score op het
Anglia-examen zwaait groep 8 van
OBS De Branding met trots af.

Samenwerking Vopak
Op 8 november schenkt Vopak
een AED-oefenpakket aan
Maarlandschool (SO).

Juf Milou bezoekt Afrika
In november werkt Juf Milou van
OBS Meester Eeuwout een week
in Zuid-Afrika.

Mammoet herleeft
Kunstenaar Remie Bakker legt
OBS Tweespan uit hoe je een
diermodel maakt.

5e Editie Restaurantweek
Op 13 juni opent burgemeester
Mirjam Salet restaurant
’t Smikkelburgertje in OBS
Markenburg.

Groene vingers ‘kweken’
Leerlingen van OBS De Hoorn
leren over groenten in hun volkstuintjes in het Hof van Hoorn.

Boomfeestdag
Op 16 maart plant OBS
Het Palet bomen langs de Nelson
Mandelalaan in Hellevoetsluis.

Cultureel erfgoed
5 PABO studenten ronden project
Tweede Wereldoorlog af bij
OBS ’t Schrijverke.

Aan tafel bij de burgemeester
10 Kinderen van OBS Het
Palet aten tijdens het Nationaal
Schoolontbijt in december met
burgemeester Junius.
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Techniek beleven
Tijdens Tech2Do maakt OBS De
Houthoeffe kennis met techniek
en IT.

InspectiePROEF!
SBO De Windroos stemt
Onderwijsinspectie, leerlingen en
ouders zeer tevreden.

14.000 Euro voor RopaRun
Op 8 april lopen alle leerlingen
in Oostvoorne en Rockanje een
recordbedrag bijeen.

Wereldwijs koken
OBS ’t Overbos maakt Napelese
maaltijd met ‘echte’ chefkok
tijdens het landenproject.

In actie voor de medemens
Blij verraste gezichten bij de
Voedselbank door de 140
Kerststukjes van OBS Remix.

Kwink op OBS De Driehoek
Vanaf augustus starten de stamgroepen met de methode voor
sociaal emotioneel leren.

Plusgroep voor onderbouw
Vanaf maart start OBS De Tiende
Penning met de eerste plusgroep
voor de onderbouw.

1e Samenwerkingsschool
Op 1 augustus starten OBS
De Wissel en CBS De Bongerd
als eerste samenwerkingsschool
onder de naam SB De Vlasbloem.

Project Happy Bags
Na de gastles op 14 oktober
verzamelt OBS ’t Want school- en
knutselspullen voor kinderen in
Bosnië.

Wereld in Getallen
In april start OBS De Brandaris
met Prowise, de digitale Wereld in
Getallen.

Techniekcircuit
Op 9 juni maken leerlingen
van OBS De Kring kennis met
techniek.

Go go go changemakers!
In januari starten leerlingen
van OBS De Wateringe/
Montessorischool enthousiast als
Kidzreporterz.
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- Beleid -

Waar
we voor staan
Wij bieden kinderen eigentijds onderwijs,
waarbij een brede en optimale ontwikkeling
voor ieder kind wordt nagestreefd. Dat doen
wij op een vernieuwende wijze en met oog
voor persoonlijke betrokkenheid en respect
voor elkaar. In de periode 2015-2019 is het
motto: Leren excelleren!

Waar gaan we voor?
3. Resultaatgericht onderwijs
Wij dagen leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen.
Leerkrachten evalueren prestaties en passen het les
geven in de klas aan op ieders talent en behoefte.
Schooldirecteuren stellen de leerling centraal en sturen
resultaatgericht vanuit onderwijskundig leiderschap.

In onze visie hoe wij dat denken te realiseren, stellen we
kinderen centraal als wereldburgers van de toekomst. Wij
brengen kinderen kennis en vaardigheden bij en leren hen
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen handelen.
Leren excelleren
Het kalenderjaar 2016 heeft geheel in het teken gestaan
van het tweede jaar van onze strategische beleidsperiode
2015-2019. Het motto: ‘Leren excelleren’ staat voor een
brede ontwikkeling op elk niveau.

Evaluatie
Succes meten we af aan een bovengemiddelde waardering
van ons onderwijs door de overheid (inspectie), de medewerkers, de ouders en de leerlingen. De beleidsperiode is
gestart in het schooljaar 2015-2016. Halverwege 2016 zijn
de schoolplannen geëvalueerd. Waar nodig, is op schoolniveau een extra impuls gegeven aan de voortgang. Kortom,
we liggen op koers.

Ambities beleidsperiode 2015-2019
1. Een goede start
Wij geven leerlingen een belangrijke basis mee. Dit doen wij
op diverse niveaus: kennis en vaardigheden, sociaal-emotioneel vlak en voor sport, beweging en cultuur.
2. Met elkaar verbeteren
Onze scholen richten zich op het verbeteren van het
onderwijs. Wij stimuleren niet alleen leerlingen, maar ook
leerkrachten hun talenten te ontwikkelen. Medewerkers
ervaren een open en betrokken organisatie, waarin contact
en overleg met elkaar, er voor elkaar zijn, de basis vormen.
Scholen betrekken ouders/verzorgers en de leerlingen
actief bij de ontwikkeling van de kinderen. Ook werken wij
actief samen met partners in het sociaal-maatschappelijke
veld. Hiermee creëren wij een onderwijsomgeving die zich
continu verbetert en vernieuwt.
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Wat we zien
gebeuren
Krimpregio Voorne-Putten

Begaafdheid

Ten opzichte van 2006 is het aantal leerlingen dat naar
onze scholen gaat, gedaald met 14% (telling 2016). Kleine
scholen en hun onderwijsbesturen werken verregaand
samen ten behoeve van een goede bereikbaarheid en een
hoge kwaliteit van onderwijs. Hiervan zien we steeds breder
de effecten, zowel onderwijskundig als in de organisatie.

Het begaafdheidsprogramma dat we bij de start in 2014
‘Buiten de Grenzen’ zijn gaan noemen, heeft ook in 2016
zijn meerwaarde getoond. Kinderen die meer leerstof
aan kunnen, kunnen deelnemen aan de bovenschoolse
of schooleigen Plusgroepen. Of zij kunnen naar de
Plusgroepen in het voorgezet onderwijs (Helinium in
Hellevoetsluis en Maerlant in Brielle).

Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten
Op 1 augustus 2016 is OBS De Wissel samengegaan
met CBS De Bongerd. Daartoe richtten wij samen
met VCO De Kring een nieuwe stichting op, Stichting
Samenwerkingsscholen Voorne-Putten. De kinderen op de
nieuwe school SB De Vlasbloem, leren van, met en over
elkaars identiteit. De verschillende levensovertuigingen
bestaan hier naast elkaar. Respect staat hoog in het vaandel.
Het motto is dan ook: Samen uniek!

Voor begaafde leerlingen met de behoefte aan een intensievere begeleiding, werd in 2014 als pilot het Vooruitwerklab
Op Locatie (VWL) van het Centrum voor begaafdheidsonderzoek (CBO) opgestart. Het CBO is verbonden aan
de Radbout Universiteit Nijmegen waardoor een brug
kan worden geslagen tussen wetenschap en praktijk. De
ervaringen hiermee zijn dermate positief en waardevol
geweest dat de pilot met een schooljaar is verlengd en zelfs
een tweede Vooruitwerklab op Locatie is geïnitieerd.

Leerlingenondersteuning en samenwerkingsverbanden

Innovatie

Voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig
hebben, biedt PRIMOvpr passend onderwijs voor ieder
kind. Hiervoor werken we samen met twee samenwerkingsverbanden. Voor het primair (speciaal) onderwijs is dat het
samenwerkingsverband Kindkracht. Voor het voortgezet
speciaal onderwijs is dat het samenwerkingsverband
Voorne-Putten en Rozenburg. Samen met hun experts gaat
de eigen leerkracht met het kind op ontdekkingstocht naar
een unieke oplossing voor ieder probleem. Waar nodig,
schakelen we externe begeleiding in.

De start van innovatie begint bij goed ICT onderwijs. In
2016 hebben we een enorme impuls gegeven aan het ICT
onderwijs. Ongeveer de helft van onze scholen werkte eind
2016 met tablets en/of maakte gebruik van een andere
vorm van digitale leermiddelen. Verder worden er stappen
gezet op het gebied van het leren programmeren. Hierbij is
de samenwerking gezocht met het voortgezet onderwijs.
Het anders organiseren van het onderwijs, zodat we
leerlingen voorbereiden op een dynamische omgeving na de
basisschoolperiode, krijgt steeds meer vorm. Zo wordt er op
een aantal scholen gewerkt met unitonderwijs en nieuwe
groeps- en samenwerkingsvormen.
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Werken
vanuit een visie
Het strategisch beleid van PRIMOvpr komt
tot uiting in concrete onderwijsresultaten,
ambities, projecten en activiteiten.

Onderwijsresultaten

Waardering

Op basis van de eindopbrengsten en de kwaliteitsonderzoeken voldoen alle scholen (ruim) aan de kwaliteitseisen
die de inspectie stelt. Ten opzichte van een jaar eerder laten
de tussentijdse opbrengsten een lichte stijging zien.

Om de waardering van leerkrachten, kinderen en ouders
te bepalen, heeft PRIMOvpr een driejaarlijkse marktonderzoekscyclus ingericht met als volgorde leerkrachten,
leerlingen en ouders. In 2016 was het de beurt aan de
oudertevredenheidspeiling. De tevredenheid van ouders
is gestegen naar 7,69. Een mooie blijk van waardering die
boven het landelijk gemiddeld ligt (7,59).

Overzicht resultaten per school
Vensters PO/VO (een product van de PO/VO-raad) is een
project van Schoolinfo, waarbij cijfermatige informatie over
scholen wordt verzameld in één systeem. Deze informatie,
afkomstig van bijvoorbeeld DUO, Onderwijsinspectie en de
scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd. Een overzicht
van resultaten per locatie en vergelijkingen van scholen is te
vinden op www.scholenopdekaart.nl.

Ambities, projecten en activiteiten
Het landschap van het leren in de klas is de afgelopen
jaren flink veranderd. Hierbij heeft PRIMOvpr de ambitie
om excellent onderwijs te bieden. Dat staat of valt met de
inzet van goede leerkrachten en de manier waarop zij hun
talenten ontwikkelen. Omdat PRIMOvpr daarop al ruim van
te voren heeft geanticipeerd, is in voorgaande jaren gericht
geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering van zowel
leerkrachten als onderwijskundig leiders. Deze trajecten
zijn in 2016 voortgezet. Nieuwe ontwikkelingen zijn verder
uitgewerkt en beter verankerd in de schoolorganisaties.

Inspectiebezoek
De inspectie bezocht in 2016 twee van onze scholen.
Dat zijn OBS De Wateringe, locatie 1e openbare
Montessorischool en SBO De Windroos. Vanwege de
lovende kritieken uit het inspectierapport, kijken we met
tevredenheid terug op de inspectiebezoeken. Op beide
scholen blijft het basisarrangement gehandhaafd.

PRIMOcademy
Binnen het opleidingsaanbod van de PRIMOcademy was de
in 2014 gestarte masteropleiding Taalexpert een belangrijk
project. In september 2016 is een groep van ongeveer
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veertig leerkrachten daadwerkelijk afgestudeerd. Circa 10
tot 20 leerkrachten hebben aangegeven schooljaar 20162017 te willen gebruiken om alsnog via ‘het bezemjaar’ af te
studeren.
In de loop van 2016 is vanuit de werkgroep Onderwijs
geïnventariseerd op welke gebieden er behoefte is aan
verdere nascholing. Daarop is besloten dat PRIMOcademy
zich verder gaat ontwikkelen met als speerpunten: inspiratie, samenwerking, professionele leergemeenschappen en
hoogwaardige opleidingen die passen binnen het ambitieniveau en het strategische beleidsplan. Hier zal in 2017 een
vervolg aan gegeven worden.

besturen op Voorne-Putten voor het organiseren van een
regionale personeelsvoorziening. De vaste PRIMOvpr
invalpool is in 2016 eveneens gecontinueerd.

Begeleiding startende leerkrachten

Op 18 juni 2016 inspireerde gastspreker en wetenschapper
aan de TU Delft dr. ing. Rolf Hut, onze leerkrachten over
het thema Wetenschap en Technologie.

Leerlingenconferentie
Op woensdagmiddag 8 juni organiseerde onderwijsgroep
PRIMOvpr een eerste leerlingencongres. Circa 40 kinderen
(een afvaardiging van iedere school) kwamen bij elkaar om
na te denken over de droomschool van de toekomst. Een
verslag van deze inspirerende bijeenkomst, kunt u downloaden via onze website: www.PRIMOvpr.nl/algemeen
Opening schooljaar

Volgens de afspraken van de CAO in het primair onderwijs,
hebben alle startende leerkrachten recht op begeleiding.
Daartoe is samen met vier andere schoolbesturen (VCO De
Kring, Prokind scholengroep, VCPO Spijkenisse en stichting
Floréo) een beleidsplan ontwikkeld dat tot uitvoering is
gekomen in het schooljaar 2015-2016.

Stakeholderscongres
Tijdens het eerste stakeholderscongres van PRIMOvpr op
28 november 2016 is nagedacht over de toekomst van het
onderwijs in de regio Voorne-Putten. Om de kwaliteit van
het onderwijs te verbeteren zal de komende jaren worden
gestreefd naar meer samenwerking. Zowel op horizontaal
als verticaal vlak.

Door de inzet van twee consulent begeleiders zijn 51
startende leerkrachten tot volle tevredenheid ondersteund
bij het vinden van factoren die succes en voldoening geven
in het ‘meesterschap’. Deze activiteiten zijn in het schooljaar
2016-2017 voortgezet.
Invallers
De samenwerking met Randstad op het gebied van
invalleerkrachten is in 2016 wederom gecontinueerd. In de
loop van het jaar werd het steeds moeilijker om invallers te
vinden, waarmee de schaarste op de arbeidsmarkt al merkbaar is. Daarbij werd intensief samengewerkt met de andere
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- De bedrijfsvoering -

Een kijkje achter
de schermen
Onderwijsgroep PRIMOvpr heeft eind 2016
ruim 426 professionals in dienst. Vanuit
de bedrijfsvoering willen wij hen zo goed
mogelijk ondersteunen met een open en
transparante organisatie die betrokkenheid
toont. De bedrijfsvoering wordt gekenmerkt
door de volgende deelgebieden: Facilitair &
Gebouwbeheer, Financiën, Kwaliteitszorg,
Personeel & Organisatie en Communicatie.

Facilitair & Gebouwbeheer

Financiën

Door het dalende leerlingenaantal en de veranderingen in
het onderwijs zelf, is het essentieel om een meerjarenonderhoudsplan tot uitvoering te brengen dat aansluit bij
het beleid. Onder begeleiding van externe bouwkundigen
heeft dat geleid tot de onderstaande activiteiten:

De financiële bedrijfsvoering is gericht op vergroting van de
mogelijkheid van de directeuren om onderwijskundig leiding
te geven aan de school. Dit heeft tot gevolg dat de meeste
middelen bovenschools worden beheerd. Dit draagt bij aan
een transparante en efficiënte verantwoording van de financiële middelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld.

• Invoering centraal (webbased) facilitair meldpunt
voor alle scholen.

Kwaliteitszorg
Naast de wettelijke eisen van de overheid richt de kwaliteitszorg van onze onderwijsgroep en de scholen zich
op het streven naar ‘de goede dingen nog beter te doen’.
PRIMOvpr werkt met een tweetal meetinstrumenten om
haar dashboard in kaart te brengen.

• Verbouwing OBS De Wateringe en OBS De Brandaris
in Hellevoetsluis tot een Integraal Kindcentrum (IKC).
In een IKC-gebouw wordt het schoolcomplex breed
ingezet, zodat kinderen van 0-12 jaar er de hele dag
kunnen leren, ontwikkelen en ontmoeten.

De kwaliteitsmedewerker heeft alle scholen in 2016
bezocht voor een audit. Aan de hand van de resultaten is,
waar nodig, een impuls gegeven aan de kwaliteitsontwikkeling. Deze kwaliteitsimpuls bestaat onder andere uit de
extra inzet van kennis en expertise.

• Verbouwing SO De Watertoren in Brielle
ten behoeve van een extra klaslokaal.
• Afronding aanbestedingstraject gebouwonderhoud
voor vijf schoolbesturen.
• Afronding en implementatie aanbestedingstraject
voor schoonmaak en ICT-middelen.
• Het opstellen van een verhuurbeleid.
• Er is een start gemaakt met de voorbereidingen
van de nieuwbouwplannen voor het IKC in
Hellevoetsluis West en de brede school in Rockanje.

PRIMOvpr Stichting voor openbaar onderwijs
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Personeel & Organisatie

Communicatie

In een arbeidsmarkt waarin onderwijstalent op termijn
steeds schaarser wordt, voert PRIMOvpr een werkgelegenheidsbeleid dat zich richt op het vinden, boeien en binden
van onderwijsprofessionals. In dit kader besteden wij veel
aandacht aan gerichte activiteiten om mobiliteit te verbeteren.

In een omgeving waar veel verandert, heeft iedereen
belang bij een heldere communicatie. Om het draagvlak
te vergroten, kiezen we heel gericht voor een onderling
afgestemde communicatie met de verschillende actoren
die veranderingen beïnvloeden. Om de regie te houden in
de beeldvorming naar buiten toe, nemen wij vanuit onze
inhoudelijke onderwijsrol een proactieve houding aan.
Iedere school heeft een leerkracht die als neventaak verantwoordelijk is voor de pr- en communicatiewerkzaamheden
van de school. Hierbij wordt PRIMOvpr ondersteund door
externe communicatiedeskundigen.

In het geval van krimp en overtollig personeel in kleine
dorpskernen, bestaat een samenwerkingsovereenkomst
met VCO de Kring waarin is afgesproken dat als eerst waar
mogelijk elkaars personeel wordt overgenomen. Voor het
personeel van de Stichting Samenwerkingsscholen wordt
gewaarborgd dat zij in geval van krimp terug kunnen keren
naar het oorspronkelijke bestuur en mobiliteit is geborgd
richting andere scholen.
PRIMOvpr zoekt in haar beleid naar mogelijkheden om
binnen het geschetste kader jonge talentvolle medewerkers
aan zich te binden en te ontwikkelen. Dit doel is bereikt
door in 2016 pas afgestudeerde leerkrachten boven de formatie aan te stellen. In 2016 zijn verder de voorbereidingen
gestart om per 1-08-2017, samen met vijf andere schoolbesturen, een gezamenlijke talentenpool op te richten.
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Een solide
financiële positie
In een onderwijsorganisatie met 3748 leerlingen
gaat veel geld om. De totale bekostiging
bedroeg in 2016 zo’n 22,7 miljoen euro.
Wij stellen onszelf de eis om hier zorgvuldig
mee om te gaan.

Dit negatieve exploitatieresultaat is mogelijk omdat er
binnen PRIMOvpr een kapitaalbuffer is.
Het weerstandsvermogen is ruim 37%. Daarom is er in 2016
extra geïnvesteerd in onder andere ICT, scholing en duurzame inzetbaarheid van personeel. Kortom, hiermee maken
we goed, toekomstgericht onderwijs mogelijk!

Ruim 19 miljoen euro werd besteed aan ons personeel;
het betalen van salarissen, scholing en andere voorzieningen
voor onze medewerkers. Aan huisvesting en overige kosten
werd zo’n 3,6 miljoen euro uitgegeven. Denk hierbij aan
lasten voor: schoonmaak, energie, water en het onderhoud
van de gebouwen. Het resultaat over 2016 bedraagt
-/- € 580.380 en ligt daarmee € 80.380 boven het begrote
resultaat van -/- € 500.000.

		
Realisatie 2016
Begroting 2016

Realisatie 2015

Baten
Rijksbijdragen

22.329.626

21.748.124

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

0

0

22.104.310
0		

Overige baten

461.806

276.800

220.678

Totaal baten

22.791.432

22.024.924

22.324.988

Personeelslasten

19.233.680

18.346.874

18.861.457

Afschrijvingen

510.433

592.620

577.609

Huisvestinglasten

1.997.688

2.121.183

2.012.555

Overige lasten

1.680.387

1.561.897

1.599.960

Totaal lasten

23.422.188

22.559.574

23.051.581

Saldo Baten en lasten

-630.756

-534.650

-726.593

Financiële baten en lasten

50.376

34.650

61.455

Totaal resultaat

-580.380

-500.000

-665.138

Lasten

Saldo

PRIMOvpr Stichting voor openbaar onderwijs
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Financiële kengetallen
solvabiliteit
solvabiliteit ex. voorzieningen
liquiditeitsratio
weerstandsvermogen
rentabiliteit
kapitalisatiefactor
personeelskosten per fte
percentage personeelskosten t.o.v. totale lasten

De cijfers
Aantallen

2016

2015

80,7%
70%
4%
26,6
-2,5
0,53
62.556
82,1

81,0%
71%
4,3%
31,4
-3
0,59
62.864
81,8

Onder de verantwoordelijkheid van PRIMOvpr vallen 18 scholen voor primair
basisonderwijs, 1 voor speciaal basisonderwijs en 1 voor speciaal onderwijs en
voortgezet speciaal onderwijs.
2015

2016

Leerlingen*
Personeelsleden
Vrouw
Man

3865
412
366
46

3748
426
380
46

Aantallen per functie

2015

2016

Directie schoolniveau
Leerkrachten
Onderwijs ondersteunend schoolniveau
Directie bovenschools
Medewerkers bovenschools
Invalpool leerkrachten
Projecten

29
317
46
2
7
11
7

26
319
59
2
7
10
6
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Tevredenheid
**

Ouders

2013
		2016

7,50
7,69

Leerlingen
2012
		2015

8,10
8,30

Personeel

7,60
7,70

2011
		2014

* peildatum per 1 oktober van het kalenderjaar
** per 1 augustus 2016 zijn de leerlingen van OBS De Wissel
(197 kinderen) overgegaan naar de nieuwe organisatie:
Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten.
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Overzicht scholen
per gemeente
Nissewaard

Brielle

Hellevoetsluis

Westvoorne

OBS De Vliegerdt

OBS De Branding

OBS De Brandaris

OBS De Mildenburg

Abbenbroek

Anglia onderwijs

OBS Markenburg

Kanjerschool
OBS De Houthoeffe

Oostvoorne

OBS De Kring

JPS De Driehoek

Unitonderwijs

Jenaplanschool

OBS Meester Eeuwout

Geervliet
Maarlandschool (SO)
OBS Tweespan

Oostvoorne
OBS De Tiende Penning

OBS De Wateringe

Vierpolders

Montessorischool

Daltononderwijs

OBS ’t Want

OBS Het Palet

Oudenhoorn

Zwartewaal

Daltononderwijs

Heenvliet
OBS De Hoorn

OBS ‘t Overbos
Oostvoorne
OBS Remix
Rockanje

OBS ’t Schrijverke
SBO De Windroos
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Onderwijsgroep PRIMOvpr
Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs
Voorne-Putten en regio

PRIMOvpr
Gemeenlandsedijk Noord 26 a
3216 AG Abbenbroek
Telefoon: 0181 39 10 44
Fax: 0181 39 10 48
E-mail: info@primovpr.nl

Kijk mee met
PRIMOvpr TV!

Onderwijsgroep PRIMOvpr
Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs
Voorne-Putten en regio

Volg ons op twitter:
@Primovpr

