Bestuursverslag SKOV
Op maandagavond 1-2-2016 is het toezichthoudend bestuur van de Stichting Katholiek Voortgezet
Onderwijs Volendam bijeen geweest.
Onderstaande punten zijn besproken.
De situatie rond de leerlingendaling en de fusie van scholen wordt besproken. De gesprekken met de
MR van Zuidwester verlopen traag, terwijl de problematiek urgenter wordt.
Er worden verschillende opties besproken. Het bestuur vindt het belangrijk dat de verschillende
belanghebbende partijen betrokken worden bij het proces, zoals tot nu toe is gebeurd. Vanwege de
bestuurlijke verantwoordelijkheid richting medewerkers kiest het bestuur liever voor fusie en niet voor
sluiting van een school. Ook voor de leerlingen/ouders is fusie aantrekkelijker: leerlingen kunnen in de
groepen blijven in de school waar ze zitten. Het SKOV bestuur kiest daarom voor het fuseren van
scholen als dit binnen redelijke termijn haalbaar is.
In alle onderzoeken wordt de Zuidwester genoemd als goede optie. De argumentatie van de MR van
de Zuidwester wordt besproken. Veel van dergelijke argumenten kunnen ook voor de andere scholen
gelden. Het bestuur draagt verantwoordelijkheid over het totale scholenbestand, een afweging moet
dus worden gemaakt wat het beste is voor de hele SKOV. Op basis van alle rapporten en gesprekken
met de MR van de Zuidwester handhaaft het bestuur de voorkeur voor een fusie van de Zuidwester
met de Petrusschool.
De halfjaar rapportages van het PO en VO worden besproken.
Het DBC wil een zorgschool zijn, dat betekent tegelijkertijd dat het moeilijk is om excellentie na te
streven. Maar het bestuur maakt zich wel zorgen over de kwaliteit van de bovenbouw Havo en Vwo.
De verbeterplannen moet goed gevolgd worden en men is benieuwd naar de inspectiebeoordeling in
april.
Men is blij met de benoeming van de nieuwe conrector Anja Veelenturf.
De bouw van de nieuwe vleugel van het DBC verloopt zeer voorspoedig.
De halfjaarrapportage PO is zeer leesbaar. Men is verheugd dat het muziekonderwijs vanuit een
subsidieregeling wordt uitgebreid. De kwaliteitsrapportages worden volgende keer besproken.
De SKOV is nu eigen risicodrager voor vervanging van leerkrachten en zal een eigen vervangingspool
opzetten.
In het kader van het verbeteren en aantrekkelijker maken van speelplaatsen wordt het budget
daarvoor verhoogd tot € 425.000,-.
De werkzaamheden op de Kennedy / Nicolaas voor een energieneutrale verwarming/koeling verlopen
goed.
De formulering van de onderzoeksopdracht naar de bestuurs- en managementstructuur van de SKOV
door een externe partij wordt besproken en onderschreven.
Het verslag van het functioneringsgesprek met de Uitvoerend bestuurder wordt vastgesteld.
Binnenkort zal de zelfevaluatie van het TB worden opgepakt met een externe adviseur.
In het kader van de communicatie zal voor het PO een mededelingenblad voor ouders en personeel
worden opgezet.
Het bestuur stelt de bijgestelde versie van de klachtenregeling vast. Daarnaast wordt afgesproken dat
jaarlijks verslag wordt gedaan door de vertrouwenspersonen van ingediende klachten.
Ook het managementstatuut PO is in overeenstemming gebracht met de statuten en wordt
vastgesteld.
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