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rsverslag toezichthoudend bestuur SKOV

Op maandagavond 19 maart 2018 is het toezichthoudend bestuur van de Stichting Katholiek
Onderwijs Volendam bijeen geweest waarbij onderstaande is besproken.
De BMPO geeft een presentatie en toelichting op de halfjaarrapportage pO.
Er is een begin gemaakt met het ontwikkelen van een nieuwe visie. ln de toekomst moet het onderwijs
meer kindgericht zijn, kinderen moeten wat actiever worden en meer samen leren. Dit resulteert direct
in een andere rol voor de leerkracht. Er is een aantal sessies geweest en er hebben studiedagen
plaatsgevonden met de directeuren. Er is een concept koersplan ontwikkeld. Ook de teamleden zullen
betrokken worden. Het resultaat moet zijn dat directie en team samen een jaarplan maken voor
volgend jaar.
Aandachtspunten blijven begrijpend lezen, technisch lezen en woordenschatontwikkeling.
Ook over profilering van de verschillende SKOV-scholen wordt gesproken. Er zullen wat verschillen ín
accenten gaan optreden bij de verschillende scholen.
De rector van het DBC geeft een presentatie en toelichting op de halfjaarrapportage VO
De relatie met de MR is verbeterd, de begroting is goedgekeurd en ook de uitgangspunten voor het
formatieplan zijn goedgekeurd. De trajectklas is gestart en zal volgend jaar uitgebreid worden. ln een
sessie met de MR zullen er besluiten worden genomen over de determinatie van de onderbouw.
Binnen het MT zijn uitgangspunten geformuleerd voor de toekomst. Deze zijn doorgegeven aan de
commissie Futura. Op 1 april moet het advies klaar zijn. Er wordt ook gewerkt aan een
mediabeleidsplan en er wordt gewerkt aan minder clustering.
M.b.t. kwaliteit gaat het goed met VMBO en HAVO. VWO l¡jkt iets minder goed te gaan.
Aan het einde van het schooljaar moeten de heipalen voor het nieuwe schoolplan staan, moet het
formatieplan klaar zijn, moet er een plan van aanpak zijn m.b.t. saneren/investeren en moeten de
hoofdlijnen van het financieel beleid bekend zijn.
Een delegatie van het Toezichthoudend Bestuur heeft een bezoek gebracht aan Het Kofschip.
Het was een goed bezoek maar aandachtspunt is de waterpartij vlakbij het schoolplein. Het ziet er
heel mooi uit maar de vraag is of het niet gevaarlijk is.
M.b.t. níeuwbouw van de Vincentiusschool is de verwachting dat de begroting door de gemeenteraad
wordt goedgekeurd zodat er in januari 2019 gestart worden met de bouw en de school in 2O2O in
gebruik genomen kan worden. De bedoeling is dat er nieuwbouw komt op de plaats van de
Zuidwester. Een eis van de gemeente is dat het een groene school gaat worden. Onderzoek naar de
aanrijroute is gedaan.
De voorlopige jaarcijfers en impulsbeleidsprogramma's worden voor kennisgeving aangenomen. De
accountant moet nog goedkeuring geven en een bespreking met de financiële commissie moet nog
plaatsvínden.

Een plan van aanpak m.b.t. herziening financieel beleid is opgesteld n.a.v. een bijeenkomst die heeft
plaatsgevonden met alle geledingen.
Er wordt gekeken naar financiële uitgangspunten waarbij de nadruk op dit moment ligt op mensen
inzicht geven in de verschillende onderdelen van de bekostiging. Het Hoofd staf heeft voor de
directeuren PO een overzicht gemaakt. Dat geeft een goed inzicht. Zo'n overzicht komt er ook voor
het VO.
Zowel PO als VO zijn druk bezig met het formatieplan voor komend jaar. Er moet voor de zomer 2018
een meerjaren strategische personeelsplanning komen.
De bedoeling is om voor 1 mei 2019 het financiële beleid rond te hebben.

