Kort bestuursverslag SKOV
Op maandagavond 18 april 2016 is het toezichthoudend bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs
Volendam bijeen geweest.
Onderstaande punten zijn besproken.
Uit de analyse aanmelding leerlingen DBC is gebleken dat de instroom van leerlingen van buiten Volendam
onvoldoende helder in kaart is. Het aantal leerlingen in Volendam is met 40 afgenomen. Dit spoort met het
algemene beeld dat de krimp nu ook op het DBC zichtbaar zal worden.
Er zal meer reclame gemaakt gaan worden, ook in de regio. Dit gebeurde de afgelopen jaren niet meer
vanwege de grote groei. Ook zal er een nieuwe leerlingprognose gemaakt worden.
Rond de Functiemix ( de verplichte promotie van aantallen docenten) is er in 2014 een herberekening
gemaakt: de rekentool. Het DBC kon financieel slechts voldoen aan 55% van de totale verplichting. Over
aanpassing van het beleid is hierover een fors verschil van mening met de PMR. Mede in het licht van de
krimpsituatie moet besproken worden hoe we hiermee verder gaan.
De bouw van het DBC verloopt voorspoedig.
Wanneer alles klaar is zal er een open dag worden gehouden en daaraan voorafgaand zal een event voor
intern gepland worden.
Hoewel de interne verbouwing van het DBC veel grootscheepser is dan eerst gepland is de overschrijding
met 70.000,- beperkt.
De accountantsverklaring, jaarstukken en jaarrekening zijn zeer goed leesbare stukken. De stukken worden
met een enkele wijziging vastgesteld.
Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de MR-en van de Zuidwester en van de Petrusschool. Het
verschil tussen sluiting en fusie is uitgebreid besproken.
Op basis van alle gesprekken, de rapporten en de enquêteresultaten besluit het bestuur om een onderzoek
naar een fusie tussen de Zuidwester en de Petrusschool te starten, als de MR-en positief reageren.
Het jaarlijkse overleg tussen bestuur en de directeuren PO is door alle partijen als positief ervaren.
Aandachtspunten waren: dreiging van het wegvallen van de autonomie van de scholen, traag fusietraject,
negatieve reacties van omgeving op de SKOV, gebrek aan mannelijke leerkrachten. Men heeft zorgen over
het wegvallen van de inspectie en over de leerlingenkrimp. M.b.t. professionalisering pleit men voor meer
begeleiding van startende leerkrachten door oudere leerkrachten.
Het afscheid van Dik Mooijer als lid van het Toezichthoudend Bestuur zal eind september plaats vinden. Een
exacte datum moet nog worden gepland.

