Bestuursverslag SKOV
Op maandagavond 21 september 2015 is het bestuur van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs
Volendam bijeen geweest.
Onderstaande punten zijn besproken.
De SKOV heeft een nieuwe website waarop o.a. nieuws, bestuursverslagen en reglementen geplaatst
zullen worden.
Het bestuur bespreekt een modernisering van de klokkenluidersregeling en de klachtenregeling.
Daarnaast wordt een benoemingsreglement voor het bestuur vastgesteld.
Op financieel gebied wordt een nieuw treasury statuut vastgesteld, dat regelt dat het vermogen van de
SKOV alleen op renterekeningen mag worden gezet en welke regels gelden als het bestuur hiervan
wil afwijken. Verder wordt hard gewerkt om een impuls investeringsprogramma uit te werken, waarin
wordt vastgelegd welke extra bedragen de komende jaren worden uitgegeven voor
kwaliteitsverbetering in de brede zin van het woord. Dit zal onderdeel zijn van de begroting.
De administratie is op zoek naar een nieuw boekhoudprogramma, waarin de hele financiële
verslaggeving, begroting en planning wordt geïntegreerd.
Op ICT-gebied wordt hard gewerkt aan de modernisering van de hardware op de scholen, invoering
van werken in de cloud en nieuwe software. Ook zal op alle scholen een goed wifinetwerk worden
aangelegd. De bedoeling is deze operatie in 2016 af te ronden.
Na uitgebreide bespreking van het rapport Verus over de krimp van de leerlingenaantallen in
Volendam neemt het bestuur de adviezen in het rapport over en neemt een voorgenomen
intentiebesluit tot fusie van de Zuidwester.
Het bestuur constateert dat het nieuwe onderzoek van Verus een belangrijk argument toevoegt aan
de discussie over de fusie van scholen, namelijk dat nu de voedingswijken van de scholen zijn
meegenomen. Hieruit blijkt dat de problematiek van sterke leerlingendaling in de Blokgouw veel groter
is dan in andere wijken.
Uit dit aanvullende onderzoek blijkt ook dat de totale problematiek uit twee elementen bestaat: een
sterk dalend leerlingenaantal voor heel Volendam en een steeds sterker wordende, onevenwichtige
verdeling van leerlingen over de gemeente.
In eerdere besluitvorming werd uitgegaan van een lager leerlingenpotentieel in de voedingswijk waar
de St. Jozefschool gevestigd is.
Uit het onderzoek blijkt ook dat de kosten om de Jozefschool aan de eisen van de moderne tijd te
laten voldoen voor een flink deel al waren opgenomen in het meerjaren onderhoudsplan. Wel blijft het
zo dat de eerder genoemde beperkte buitenspeelruimte en de verkeerssituatie rond de Jozefschool
slechts zeer beperkt verbeterd kunnen worden.
Het bestuur stelt vast dat het in Volendam gaat om ‘voedingswijken’ en niet om voedingsgebieden.
Ouders in Volendam vinden het belangrijk dat daar rekening mee wordt gehouden. Leerlingen worden
volgens het plaatsingsbeleid in principe geplaatst op de school die is gevestigd in de voedingswijk.
Een belangrijk element in het rapport van Verus in vergelijking met de andere uitgevoerde
onderzoeken, is, dat de Zuidwester verreweg het hoogste percentage leerlingen heeft dat niet uit de
eigen voedingswijk komt. Dit argument is, tezamen met ontwikkelingen in de wijk de Blokgouw waarin
de scholen Zuidwester, Spinmolen en Springplank liggen, en tezamen met de nieuwbouwwijk de
Lange Weeren, doorslaggevend om voor de Zuidwester te kiezen.
Het is goed mogelijk dat over een aantal jaren dezelfde problematiek zal spelen en dat de
Nicolaas/Kennedy zullen moeten fuseren en/of een tweede school moet sluiten. Dit is afhankelijk van
de leerlingenontwikkeling en zal jaarlijks gemonitord worden.
Aan de uitvoerend bestuurder wordt gevraagd het proces in gang te zetten met veel aandacht voor de
belangen van ouders, leerlingen en personeel.

De managementverslagen PO en VO over de tweede helft van het afgelopen schooljaar worden
besproken. Er is waardering voor veel goed werk. Er wordt een aantal vragen gesteld.
Er moet een keuze gemaakt worden tussen de code Goed Bestuur van de PO-Raad of van de VOraad. Het bestuur kiest voor de Code Goed Bestuur van de PO-Raad vanwege de duidelijkheid en de
eenvoud en omdat het SKOV veel meer scholen voor basisonderwijs beheert.
Nu het profiel voor bestuurders en het benoemingsreglement zijn vastgesteld, zal het bestuur
binnenkort het profiel voor een nieuwe bestuurders openbaar maken, zodat belangstellenden kunnen
reageren. In 2016 ontstaan er twee vacatures vanwege het aftreden van Freek de Boer en Dik
Mooijer.

