Bestuursverslag toezichthoudend bestuur SKOV

Op dinsdag 12 maart 2019 om 19.30 uur is het toezichthoudend bestuur van de Stichting
Katholiek Onderwijs Volendam bijeen geweest waarbij het onderstaande is besproken:
Rapportage PO
BMPO presenteert de halfjaarrapportage. Een aantal pijlers wordt uitgelicht en toegelicht.
Aandachtspunten worden besproken.
Terugblik, met name toetsresultaten:
 In maart presenteren directeuren in 3 tallen aan elkaar de opbrengsten van hun eigen
school.
 Begrijpend lezen in de middenbouw vraagt aandacht en scholen zijn daar mee bezig.
Dit is een landelijk aandachtspunt. Voor scholen het belangrijkste punt voor het
schoolplan. In november 2019 moeten de schoolplannen klaar zijn.
Rapportage VO
De halfjaarrapportage VO is vastgesteld. Op basis van de prognose is het leerlingenaantal
neerwaarts bijgesteld. Dit geldt niet alleen voor het DBC, maar voor heel Waterland.
De rector verwacht dat in 2018/2019 de examenresultaten wederom positief zijn.
Binnen de grote regio wordt nog onderzoek gedaan naar de samenwerking en de kansen en
mogelijkheden binnen het techniek pact.
Financiën
De interim controller licht de korte presentatie toe.
De door het bestuur (voorlopig) vastgestelde begroting is door de
medezeggenschapsorganen gegaan en er zijn positieve adviezen ontvangen met hier en
daar een kanttekening die gehonoreerd kan worden. Daarmee stelt het bestuur de begroting
nu definitief vast.
De begroting is met positief advies van de MR en GMR vastgesteld door het bestuur.

Mededelingen/ingekomen stukken
 Het schoolbezoek door 2 leden van het TB aan DBC wordt voorbereid. De voorkeur
is uitgesproken om een bezoek te brengen aan de VMBO afdeling.
 Werving en selectie TB leden:
 Er zijn vrij recente profielen aanwezig. Er wordt vastgehouden aan deze
vastgestelde profielen.
 Kennis en ervaring is gewenst op een ander gebied dan onderwijs en financiën.
Juridische kennis, sociaal, identiteit en communicatie zijn gewenste
aandachtsvelden.
 De beschikbare vacatures worden vervuld op voordracht van de
medezeggenschapsorganen.
Rapportage UB
UB presenteert haar rapportage en de vragen die hier uit voort komen worden besproken
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