Bestuursverslag toezichthoudend bestuur SKOV

Op maandagavond 18 december 2017 is het toezichthoudend bestuur van de Stichting Katholiek
Onderwijs Volendam bijeen geweest waarbij onderstaande is besproken.
Dit is de eerste officiële vergadering met het toezichthoudend bestuur voor de nieuwe uitvoerend
bestuurder, Margareth Runderkamp. Zij heeft inmiddels met de meeste geledingen (soms meerdere)
kennismakingsgesprekken gevoerd en heeft die over het algemeen als zeer positief ervaren. Een
gesprek met leerlingen is er nog niet van gekomen maar staat zeker ook op de planning.
Een delegatie van het Toezichthoudend bestuur heeft in december een bezoek gebracht aan de
Petrusschool. Dit was een nuttig bezoek waarbij de delegatie een zeer positieve indruk kreeg van het
enthousiasme en de vakkundigheid.
Op 10 november is de eerste editie van ‘Skoffie’ verschenen, een nieuwsbrief voor het management
PO en VO. De nieuwe UB is van plan deze twee- of driewekelijks op donderdag te publiceren,
afhankelijk van de hoeveelheid nieuws. Hiermee wordt het management op de hoogte gehouden van
relevante gebeurtenissen, nieuwe ontwikkelingen, activiteiten van het bestuur, besluiten etc.
Er vindt regelmatig overleg plaats met de gemeente over nieuwbouw van de Vincentiusschool. De
formele stappen zijn gezet. Het wachten is nu wanneer dit in de gemeenteraad wordt besproken. Het
bestuur realiseert zich dat er haast is geboden.
De begroting PO en VO is onder de verschillende geledingen verspreid. De financiële commissie heeft
de begroting niet op voorhand ingezien. Geconcludeerd wordt dat een toelichting van het PO
ontbreekt.
Omdat formeel eerst de MR-en advies moeten uitbrengen over de begroting voordat het bestuur de
begroting kan vaststellen, wordt besloten de planning en control-cyclus voor volgend jaar zodanig aan
te passen zodat de financiële besluitvorming op de juiste wijze kan plaatsvinden.
De begroting wordt vastgesteld en in het kader van een nieuw financieel beleid dat met een grotere
groep wordt besproken zullen er mogelijk bijstellingen volgen. M.b.t. impulsinvesteringen zal er een
monitoring komen van wat wel en niet is gerealiseerd.
Over het financieel beleid heeft een meeting plaatsgevonden met alle geledingen, waarbij de nieuwe
uitvoerend bestuurder een presentatie heeft gegeven. Zij is nu bezig met een stappenplan. Het is de
bedoeling dat het financiële beleid wordt opgehangen aan het onderwijs.
Vlak voor het aantreden van de nieuwe uitvoerend bestuurder was de aftrap van de werkgroep Krimp
en Groei voor het DBC. Nadat er wat negatieve geluiden naar buiten kwamen is de opdracht opnieuw
geformuleerd en is de werkgroep opnieuw geformeerd. De MR van het DBC neemt nu ook deel.
Het leerlingaantal van het DBC is aan het afnemen. Het doel van de werkgroep is om te kijken hoe het
DBC er over 5 jaar uit moet zien, rekening houdend met het afgenomen leerlingaantal.
De werkgroep is inmiddels omgedoopt tot Werkgroep Futura. In april 2018 zal er een
tussenrapportage verschijnen van de werkgroep.

