Bestuursverslag toezichthoudend bestuur SKOV

Op dinsdag 3 juli 2018 is het toezichthoudend bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs
Volendam bijeen geweest waarbij het onderstaande is besproken.

PO: formatieplan en koersplan
Het formatieplan PO is uitgewerkt door de bovenschools manager en heeft de instemming van de
GMR. Het plan is gebaseerd op bestaand beleid en schetst op hoofdlijnen de personele inzet op de
scholen voor het komende schooljaar.
Onder leiding van de bovenschools manager is het afgelopen jaar gewerkt aan een koersdocument
voor het basisonderwijs. In meerdere gespreksrondes met directeuren, GMR, Intern Begeleiders en
leerkrachten is gesproken over de gewenste ontwikkeling van ons onderwijs. Hoe willen we ons
onderwijs in de toekomst vormgeven, welke beelden hebben we daarbij en welke thema’s zouden
daarbij centraal moeten staan ? Deze gesprekken hebben geleid tot een concept koersplan. Op 9
oktober is een bijeenkomst gepland die in het teken zal staan van het koersplan, voor de ouders van
onze basisschool leerlingen. Het bestuur staat positief tegenover het koersplan en heeft het
goedgekeurd.
VO: eindexamenresultaten, formatieplan en koersplan
De eindexamenleerlingen van het DBC hebben over de hele linie uitstekende resultaten behaald.
Het formatieplan VO staat in het teken van de krimp in onze regio. Bij de berekening van de
personele inzet is rekening gehouden met teruglopende leerlingaantallen.
De gewenste ontwikkeling van het onderwijs op het DBC is uitgewerkt in een concept koersplan.
Er zijn werkbijeenkomsten gehouden met leerkrachten en leerlingen en de opbrengsten daarvan zijn
door de werkgroep Futura en het managementteam vertaald naar een aantal richtinggevende
uitspraken. Het bestuur staat positief tegenover het koersplan en heeft het goedgekeurd.

Overleg
Een delegatie van het Toezichthoudend Bestuur heeft op 18 juni gesproken met de voorzitter en de
secretaris van de GMR. In het najaar wordt wederom een gesprek ingepland.
Meerjaren onderhoudsplanning
Het bestaande meerjaren onderhoudsplan krijgt een update. Er zijn afspraken gemaakt met een
bouwkundig bureau voor een nul-meting en een planning voor het groot onderhoud aan onze
schooolgebouwen. Het bouwkundig bureau dat de update gaat uitvoeren heeft tijdens een
informatieve bijeenkomst toelichting gegeven op het proces, het doel en de inhoud van het
meerjaren onderhoudsplan. Bij deze bijeenkomst waren vertegenwoordigers van GMR PO, MR DBC,
bestuur en directeuren aanwezig.

