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Bestuursverslag SKOV
Op maandag 7 december 2015 is het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam
bijeen geweest. Onderstaande punten zijn besproken.

Bestuur
Een delegatie van het bestuur heeft het jaarlijks overleg gehad met de MR van DBC. Ook zijn er
door het bestuur enkele basisscholen bezocht. Op deze manier wil het bestuur beter op de hoogte
raken van wat er leeft.
Er treden in2016 twee toezichthoudend bestuursleden af. Voor deze vacatures zijn met vijf
kandidaten gesprekken gevoerd. Het bestuur heeft besloten om het bestuur met één persoon uit te
breiden en heeft per 1 januari Hans Schoorl benoemd. Per I september 2016 zijn Inger Schermer en
Nicolette Engbers tot bestuurslid benoemd.

ICT
Op lCT-gebied gebeurt er heel veel.

Alle apparatuur op de basisscholen wordt vernieuwd of verbeterd. In de loop van komend
schooljaar zal ook het aantal leerlingencomputers worden uitgebreid en in de zomer zullen alle
scholen van snel intemet en Wifi worden voorzien.
Daarnaast worden er op drie scholen pilots gestart om te onderzoeken hoe het onderwijs verbeterd
kan worden door ondersteuning met laptops en iPads.
Om dit te begeleiden is er een extra ICT-medewerker aangesteld. Daarnaast worden er twee ICTcoördinatoren aangesteld om de onderwijskundige kant te ondersteunen.
Ook op het Don Bosco wordt de hele lCT-infrastructuur in20l6 vernieuwd.Er zijnbovendien voor
het sciencelab nieuwe laptops aangeschaft.

Goedkeuring begroting
De begroting voor 2016 en de meerjarenbegrotingzijn goedgekeurd.
Daarnaast is een nieuw impulsbeleidsplan voor 2016 tlm2020 vastgesteld waarin plannen staan om
de komende 4 jaar meer dan 6 miljoen euro extra te investeren in de verbetering van de kwaliteit
van het onderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs. Hieronder vallen o.a. de gelden voor
nieuwbouw, milieusparende verwarming en luchtbehandeling in het PO, verbetering speelpleinen
en vernieuwing ICT.

Leerlingendaling en fusie van scholen
In het kader van de leerlingendaling in Volendam en de intentie tot fusie van de Zuidwester met een
andere school hebben er een drietal gesprekken met de MR van deze school plaatsgevonden. De
gesprekken zijn intensief, maar verlopen in een goede sfeer. In januari zal een vierde gesprek
plaatsvinden. Het is moeilijk om de belangen van leerkrachten, zittende ouders en toekomstige
ouders op een lijn te brengen. Bovendien bestaan er verschillende belangen tussen ouders in de
Blokgouw en in het Middengebied.
Bouwzaken
De nieuwbouw van DBC loopt goed. Ook de verbouwing van de beroepsvleugel en de
personeelskamer lukt waarschijnlijk in de zomervakantie. In de kerstvakantie is vrijwel alle
verlichting vervangen worden door LED.
Bij de Nicolaas - Kennedy zal in het voorjaar een milieuvriendelijk verwarming-, koel- en
luchtverversingsysteem worden geïnstalleerd van eenzelfde systeem als op de Blokwhere. Het is
een forse investering maar voor leerlingen veel beter en een groot deel kan op termijn terugverdiend
worden.

