Bestuursverslag SKOV
Op dinsdagavond 28 maart 2017 is het toezichthoudend bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs
Volendam bijeen geweest waarbij onderstaande punten zijn besproken.
Het conceptrapport van de Inspectie was (ruim) voldoende tot goed t.a.v. de scholen in het
basisonderwijs. Er werden complimenten uitgedeeld over de wijze waarop het onderwijs wordt
gegeven. Het Kofschip heeft de beoordeling goed gekregen.
Aandachtspunten op sommige scholen zijn het doelen stellen voor het didactisch handelen en
burgerschap en veiligheid. T.a.v. enkele onderdelen kunnen hier en daar nog ambitieuzere doelen
worden geformuleerd.
Ook de beoordeling van het DBC was voldoende. Waarbij aandacht werd gevraagd voor de resultaten
van de bovenbouw.
Het bestuur werd ook voldoende beoordeeld omdat het voldoende zicht heeft op de kwaliteit en het
handelen van de scholen.
Het gehele rapport staat op de website.
De bovenschools directeur van het basisonderwijs geeft een toelichting op de halfjaarrapportage met
een kwaliteitsanalyse van het primair onderwijs die er heel goed uitziet.
Vorig jaar is een interne auditcommissie van start gegaan waarbij alle inspectie-indicatoren worden
nagelopen op de basisscholen in Volendam. Deze audit wordt door alle partijen als positief ervaren. In
de toekomst zal de Inspectie meer naar de achtergrond gaan en kunnen scholen middels een
makkelijk hanteerbaar format zelf de kwaliteit van het onderwijs meten. De resultaten van alle scholen
zijn goed. Die van de Nicolaasschool zijn aanzienlijk verbeterd t.o.v. vorig jaar.
De vervangingspool voor het basisonderwijs zal voor het komende schooljaar worden uitgebreid van
4 naar 7 leerkrachten. Dit o.a. om proberen te voorkomen dat er klassen naar huis gestuurd moeten
worden.
De conrector van het Don Bosco College geeft een toelichting op de kwaliteitsanalyse DBC.
De leerlingen scoren hoger dan het advies PO in de onderbouw. In de bovenbouw havo/vwo scoren
leerlingen in vergelijking tot de landelijke gegevens net voldoende. Er loopt inmiddels een plan van
aanpak om dit meer in lijn te brengen en de kwaliteit van het onderwijs te versterken. Dit plan behelst
o.a. een betere analyse van de leerling-scores, een andere aanpak van rapportvergaderingen en
dakpanklassen, een betere terugkoppeling naar het primair onderwijs en een andere indeling van de
profielen. Momenteel loopt er een bijlesprogramma voor leerlingen die zwak staan.
Het plan van aanpak lijkt vruchten af te werpen hoewel directe resultaten op dit moment nog niet te
meten zijn.
Op dit moment gaat de treasury commissie na of er binnen de regels van de overheid voor scholen
beleggingsmogelijkheden zijn die de geminimaliseerde rente-inkomsten zouden kunnen verhogen.
Op de flyer voor de buurt waarin werd uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op het verbouwde
DBC is helaas slechts mondjesmaat gereageerd. Dat had waarschijnlijk ook te maken met het tijdstip
waarop mensen een kijkje te konden nemen.
De aanmeldingen voor het Don Bosco College zijn iets lager dan verwacht. De verwachting is dat er
komend jaar in het totaal ongeveer 60 leerlingen minder zullen zijn dan vorig jaar. Dit is conform de
prognoses vanwege de leerlingenkrimp.
Tijdens een overleg tussen de MR van het Don Bosco College, schoolleiding en bestuur is
afgesproken om een planning en controlcyclus vast te stellen waarin tijdige bespreking van plannen
en voorgenomen maatregelen centraal staat. Het was een positief gesprek.

