Bestuursverslag SKOV
Op dinsdagavond 28 juni 2016 is het toezichthoudend bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs
Volendam bijeen geweest.
Onderstaande punten zijn besproken.
Door de KPC Groep is een onderzoek gedaan naar de bestuurs- en managementstructuur van de
SKOV. Het bestuur vindt het een helder rapport met een goede analyse en onderschrijft het rapport.
De conclusies en aanbevelingen zullen nader worden uitgewerkt en samen met het rapport worden
besproken met de betrokken geledingen en de medezeggenschap.
De inspectie waarschuwt voor dalende resultaten van met name de HAVO, hoewel de afdeling nu nog
voldoende is. Hiervoor is dit schooljaar (2015-2016) al een verbeterprogramma opgezet.
Het slagingspercentage voor het M/úO is 85%. Voor de HAVO 89% en voor alle afdelingen van het
VMBO ligt het percentage boven de 90%. De doelstelling is om het percentage voor het M/t/O weer
boven de 90% te krijgen.
Het standpunt van de MR-en van de Zuidwester en de Petrus over het beginnen aan een fusietraject
bevat onhaalbare voorwaarden, waardoor de uitkomst zeer onzeker is. Het bestuur constateert dat het
daardoor de vraag is of er binnen een jaar een fusie tot stand gebracht kan worden en besluit daarom
niet met een fusietraject verder te gaan.
Er zal een brief uitgaan naar de MR-en en naar alle personeelsleden waarin wordt uitgelegd dat niet
wordt doorgegaan met het fusietraject omdat de uitkomst zeer onzeker is. ln plaats daarvan zal een
sluitingstraject voor de Zuidwester gevolgd worden. Er zullen in september verdere stappen worden
ondernomen.
Cor Tol wordt herbenoemd voor zijn tweede termijn als toezichthoudend bestuurslid en het rooster van
aftreden per 1-9-2016 wordt vastgesteld.
Binnen het Samenwerkingsverband PO wordt een onderzoek gestart naar bestuurlijk samengaan van
het gehele speciaal ondenruijs in de regio (so- en sbo-scholen van 5 besturen). Ook de SKOV neemt
daaraan deel. Het is nog onduidelijk hoe het e.e.a. eruit zou komen te zien.
Vast staat dat het speciaal ondenrvijs vanwege Passend Ondenivijs volop in beweging is en qua
leerlingenaantal onder druk staat.
Vastgesteld wordt dat de aanwezigheid van een so-school in Volendam belangrijk is. Besloten wordt
dit onderwerp opnieuw te agenderen als er meer informatie is.
Zowel de verbouwingen van het DBC als die van de Kennedy- en Nicolaasschoolzijn op een goede
manier afgerond. De officiële opening van de nieuwe vleugel van het DBC zal 23 september
plaatsvinden.

