Bestuursverslag SKOV
Op maandagavond 16 juni 2015 is het bestuur van de SKOV bijeen geweest.
Onderstaande punten zijn besproken.
De statutenwijzigingen i.v.m. de benoeming van de nieuwe bestuurder zijn goedgekeurd. Aan de
notaris zal worden gevraagd deze door te voeren en ook de inschrijving in de kamer van koophandel
te wijzigen.
Het bestuur wil graag verder nadenken over de communicatie met ouders en werknemers en zal
daarvoor een plan opstellen. Voorlopig zal van elke bestuursvergadering een kort verslag opgesteld
worden en openbaar gemaakt worden.
Daarnaast spreekt het bestuur af dat ze elk schooljaar enkele basisscholen wil bezoeken en jaarlijks
gesprekken zal voeren met de MR,GMR en de directies van de scholen
De website van de SKOV wordt op dit moment vernieuwd en zal zo spoedig mogelijk weer bereikbaar
zijn.
De benoeming van de huidige conrector tot nieuwe rector van het DBC, Jaap Braakman, wordt
vastgesteld. Dit betekent wel dat er nu een vacature conrector is.
De financiële jaarrekening en het jaarverslag 2014 hebben een goedkeurende accountantsverklaring
en worden goedgekeurd. Het jaarverslag 2014 wordt op de website geplaatst.
Exclusief rente op vermogen heeft het PO een klein overschot en het VO een klein tekort. Het totale
resultaat, incl. rentebaten, is 500.000,- positief.
Met ingang van komend jaar is er een nieuwe accountant benoemd: Horlings accountants en
belastingadviseurs.
Het bestuur stelt een financiële commissie in. Het reglement voor deze auditcommissie wordt
vastgesteld.
De formatieplannen voor de inzet van personeel het komend schooljaar voor het PO en VO blijven
binnen de beschikbare financiële ruimte en worden vastgesteld.
Los van de reguliere begroting worden impulsbeleidsprogramma’s ontwikkeld, om de kwaliteit van het
onderwijs in het basisonderwijs en op het DBC verder te verbeteren. Hiervoor zullen extra financiën,
vanuit de reserves, beschikbaar gesteld worden.
De gegevens van de inspectie en de eigen kwaliteitscontrole geven aan dat de kwaliteit van het PO
goed is. Daarnaast zijn de eindexamenresultaten van het Don Bosco dit jaar weer uitstekend. Op de
havo zal volgend jaar een verbeter traject van het onderwijs worden uitgevoerd.
Het nieuwe onderzoeksrapport over de leerlingendaling in Volendam zal snel na de zomervakantie
worden opgeleverd. Op basis daarvan zal het bestuur een standpunt innemen over de te nemen
maatregelen om met deze krimp om te gaan. Er zullen dan gesprekken gevoerd worden met de
betrokken medezeggenschapsraden, ouders en personeel.
De aanbesteding en de start van de werkzaamheden voor de nieuwe vleugel van het DBC zullen in de
zomervakantie plaatsvinden.

