Bestuursverslag SKOV
Op dinsdagavond 14 februari 2017 is het toezichthoudend bestuur van de Stichting Katholiek
Onderwijs Volendam bijeen geweest waarbij onderstaande punten zijn besproken.
De rector van het Don Bosco College geeft een toelichting op de halfjaarrapportage van de school.
PAO (pre academisch onderwijs) is een bijzonder project waarover de betrokken groep docenten zeer
enthousiast is. De leerlingen krijgen op een andere manier les, zij moeten zich als het ware als student
gedragen, zowel inhoudelijk als qua proces. Het wordt nu gegeven in 1 Havo/Atheneum. Het gaat ook
in 2 Havo/Atheneum gegeven worden. Dan gaat het naar 3 Atheneum en vervolgens moet er
nagedacht worden hoe het verder gaat in de bovenbouw. Alles wordt door docenten zelf gemaakt en
het gebeurt zeer geïntegreerd. Er is een grote bevlogenheid onder de docenten en er is veel vraag
naar deze producten vanuit andere scholen in N-Holland.
Ook wordt erover nagedacht om de onderbouw anders in te richten. DBC heeft dakpanklassen waarbij
op 2 niveaus wordt lesgegeven en getoetst. In de maatschappij is een duidelijke vraag naar
categorale VWO-klassen.
De lesuitval door ziekte van personeel op het DBC is al jaren historisch laag hoewel het iets aan het
stijgen is.
Volgens de inspectie is de onderbouw doorstroming zeer goed en is de bovenbouw doorstroming
voldoende.
Na zorgvuldige overweging is besloten om voorlopig geen fusietraject te gaan starten tussen Nicolaasen Kennedyschool. Wel zal worden nagegaan hoe de samenwerking geïntensiveerd kan worden.
William Zwarthoed is benoemd tot directeur van de Petrusschool en Freek Steur tot zijn opvolger op
de Springplank.
De Open dag van DBC voor groep 8 leerlingen was zeer geslaagd.
N.a.v. de inspectiebezoeken is een inspectierapport juist verschenen. Dit zal tijdens de volgende
bestuursvergadering geagendeerd en besproken worden. Het DBC en de betrokken basisscholen zijn
voldoende beoordeeld.
De inspectie heeft het Don Bosco College en zeven basisscholen voldoende beoordeeld. Binnenkort
worden de laatste twee basisscholen bezocht. De kwaliteit op alle scholen is op orde en de inspectie
beoordeeld dat het bestuur goed zicht heeft op de ontwikkelingen op de scholen.
De begroting 2017 wordt definitief vastgesteld. Ook de impulsbegroting voor de extra investeringen
wordt daarmee vastgesteld.
Er hebben goede gesprekken plaatsgevonden met de GMR van het basisonderwijs en de MR van het
Don Bosco College. Dergelijke gesprekken vinden sinds dit jaar twee keer per jaar plaats.
In het gesprek tussen enkele leden van het toezichthoudend bestuur en enkele leden van de MR van
het Don Bosco College is o.a. besproken hoe beter vorm gegeven kan worden aan een goede
medezeggenschap en vergaderstructuur. Er zal een nieuwe, complete planning en controlcyclus
gemaakt worden om na te gaan hoe de medezeggenschap beter kan functioneren. Ook zullen
vergaderstukken eerder aan de MR ter beschikking worden gesteld.
In het gesprek met de GMR van het basisonderwijs werd geconstateerd dat de medezeggenschap
duidelijk verbeterd is, maar dat een intensievere dialoog over strategisch beleid en visie gewenst is.
De uitvoerend bestuurder heeft aangegeven dat hij in de tweede helft van dit kalenderjaar met
pensioen wil gaan als een opvolger beschikbaar is.
Het toezichthoudend bestuur heeft besloten zich te laten ondersteunen door een bureau voor de
werving van een opvolger in dezelfde functie en met dezelfde omvang.
Het toezichthoudend bestuur mandateert Hans Schoorl en Cor Tol voor de keuze van het bureau en
wacht een voorstel voor de inrichting van een benoemingsadviescommissie af.

