Bestuursverslag SKOV
Op maandagavond 19 december 2016 is het toezichthoudend bestuur van de Stichting Katholiek
Ondenvijs Volendam bijeen geweest waarbij onderstaande punten zijn besproken.
Tom van Droffelaar geeft een toelichting op het zorgplan. Er z4n de afgelopen jaren grote
veranderingen geweest, o.a. passend onderwijs is ingevoerd maar alles staat nu goed op de rit. Met
alle partijen en zeker ook met de gemeente is een prima samenwerking.
Het blijkt dat problemen thuis toenemen o.a. door echtscheidingen. Deze problematiek wordt ook
steeds complexer.
Naast individuele ondersteuning o.a. bij dyslexie wordt er ook faalangsttraining gegeven, is er een
onderpresteerproject en zijn er projecten voor klassen of delen van klassen op verschillende
gebieden.
Het samenwerkingsverband biedt trainingen aan (o.a. autisme, adhd, omgaan met moeilijk gedrag
etc.) voor onderwijzend personeel waarmee geprobeerd wordt de expertise in de school te versterken
Het veiligheidsplan zal worden aangepast n.a.v. de nieuwe wetgeving.
De sollicitatieprocedure voor een directeur voor de Petrusschool loopt. De
benoemingsadviescommissie hoopt eind februari een kandidaat voor te stellen aan het TB.
De inspectiebezoeken aan de scholen van de SKOV zijn goed verlopen. Het DBC en de betrokken
basisscholen zijn weer voldoende beoordeeld. ln het voorjaar 2017 zullen de laatste twee
basisscholen aan de beurt zijn.
De regeling en het treasurystatuut worden vastgesteld. Gezien de lage rentestand worden er
gesprekken gevoerd met vermogensbeheerders om te kijken of er meer rendement op het vermogen
behaald kan worden. Dit moet wel gebeuren binnen de regeling beleggen en belenen voor
(semi)overheidsinstelli ngen.
De (meerjaren)begroting 2017 met de impulsbegroting worden positief beoordeeld en zullen na
afhandeling van de medezeggenschap in de volgende vergadering worden vastgesteld.
Deze extra investeringen uit het vermogen zijn bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs en de
gebouwen te verbeteren. ln 2017 trekt de SKOV hier ruim 2 miljoen euro extra voor uit bovenop de
reguliere bekostiging. Het Toezichthoudend Bestuur wil vanaf komend jaar graag een uitgebreidere
beschrijving bij de cijfers van de begroting om de aansluiting met het beleid te verduidelijken.
Voor de meerjarenbegroting is de leerlingenprognose van groot belang. Na de leerlingendaling in het
basisonderwijs komt deze krimp ook naar het voortgezet ondenivijs. De krimp wordt op basis van
meerdere modellen gevolgd om zo goed mogelijk te kunnen reageren.
De sluiting van de Zuidwester en de samenvoeging met de Petrusschool zijn juridisch geregeld. Ook
hebben alle ouders al bericht gekregen waar hun zoon of dochter volgend jaar geplaatst is. De SKOV
heeft alle wensen kunnen honoreren.
Nu moeten er nog een heleboel praktische zaken geregeld worden op de scholen zelf. De BMPO en
het bestuur zullen de scholen daar zo goed mogelijk in ondersteunen.
Er wordt besloten het ondezoek naar een fusie tussen de Kennedy en de Nicolaasschool in januari te
starten. De fusie heeft niets te maken met krimp maar met het beleid dat er gemaakt is. Er is een

sterke school in het midden van Volendam nodig vanwege de steeds veranderende
bevolkingssamenstelling in de verschillende wijken in Volendam.
Een fusie zal geen gevolgen hebben voor ouders/leerlingen en personeel. Beide scholen doen het
goed. Het wordt één school met dubbele groepen.
Door de KPC Groep is enige tijd geleden een onderzoek gedaan naar de bestuurs- en
managementstructuur van de SKOV, Het bestuur vindt het een helder rapport. Met name de
verbetering van de managementstructuur in het basis- en voortgezet ondenrvijs wordt onderschreven.
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