Bestuursverslag SKOV van l0 oktober 2016
Op dinsdagavond 10 oktober 2016 is het toezichthoudend bestuur van de Stichting Katholiek
Onderwijs Volendam bijeen geweest, waarbij onderstaande punten zijn besproken.
Anja Veelenturf (plv rector van het Don Bosco College) geeft een toelichting op de halfjaarrapportage
van het DBC. De krimp komt sneller dan verwacht en maakt ook in het voortgezet onderuvijs de
komende tijd ingrijpende maatregelen noodzakelijk. Daar moet in de loop van dit jaar meer
duidelijkheid over komen. De tool Cum Laude die is gekoppeld aan Magister werkt goed, waardoor er
sneller en beter inzicht is in de resultaten van de verschillende afdelingen. Door de genomen
kwaliteitsmaatregelen moet aan het einde van dit schooljaar een verbetering te zien zijn in de
resultaten van de doorstroomcijfers- en examencijfers voor havo en vwo.
Jan Tol (bovenschools directeur basisonderwijs) geeft een toelichting op de halfjaarrapportage PO
Zeven van de basisscholen in Volendam vallen in de strengste beoordelingscategorie van de
inspectie. Twee scholen hebben vanwege de samenstelling van hun leerlingenpopulatie een iets
lichtere norm. Alle scholen krijgen, ook bij de strengste norm, een voldoende beoordeling van de
inspectie. ln november zullen vijf scholen met het nieuwe beoordelingskader van de inspectie
beoordeeld worden.
De opening van het DBC was een mooie happening. Er wordt nog gekeken wanneer een open dag
voor het bedrijfsleven en de bevolking in Volendamgeorganiseerd kan worden.
Voor de zomervakantie heeft het bestuur aangegeven over te zullen gaan tot sluiting van de
Zuidwester. De MR van de Zuidwester heeft een tweeledig advies uitgebracht. Daarnaast zijn de
instemmingsverzoeken voor de gevolgen van zowel ouders als personeel positief, hoewel er nog
overeenstemming moet worden bereikt over een aantal randvoorwaarden. Hierover wordt nog
gesproken. Ook met de MR van de Petrus is overleg om de overgang goed te laten verlopen.
Het bestuur zal ook nog een enquête onder de ouders van de Zuidwester houden om te peilen waar
zij hun kinderen het liefst willen plaatsen.
Op dit moment gaat het bestuur ervan uit dat de sluiting van de Zuidwester per 1 augustus 2017 zal
plaatsvinden. De plaatsing van de leerlingen zal waarschijnlijk in twee jaar gebeuren, waarbij de
oudere groepen een jaar later op de Petrus geplaatst zullen worden.
Als er meer bekend is zullen ouders en leerkrachten z.s.m. op de hoogte worden gesteld.
De vierjaarlijkse enquête onder ouders van de nieuwe groepen (groep nul) geeft wederom aan dat
ouders in Volendam een voorkeur hebben (ruim 50 %) voor plaatsing van hun kinderen op een school
samen met vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt. Het buurtbeleid wordt dus gehandhaafd.
De halfjaarrapportage geeft aan dat de begroting voor het VO net niet en voor het PO wel lijkt te
worden gehaald. Bovendien zal waarschijnlijk bijnal miljoen euro extra uitgegeven worden uit het
eigen vermogen voor extra impulsen voor de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit gebouwen.
Edwin Schokker is als tweede lid van het toezichthoudend bestuur benoemd in de treasurycommissie
en de auditcommissie van de SKOV.
Er is een onderzoek gedaan naar de bestuurs- en managementstructuur door het KPC. Het bestuur
onderschrijft de conclusies en aanbevelingen en zal de invoering hiervan stimuleren en faciliteren.

