Bestuursverslag toezichthoudend bestuur SKOV

Op maandagavond 9 oktober 2017 is het toezichthoudend bestuur van de Stichting Katholiek
Onderwijs Volendam bijeen geweest waarbij onderstaande punten zijn besproken.
De bovenschools manager PO heeft een toelichting gegeven op de halfjaarresultaten van het
basisonderwijs. Zij heeft de bezoeken aan de scholen als erg plezierig ervaren. Zij wil graag het
onderwijs stimuleren meer kindgericht te werken waarbij kinderen zelf actiever gaan leren en minder
aangestuurd worden.
De directeuren herkennen zich in de opdracht om de professionele cultuur en personeelsbeleid verder
te ontwikkelen en het verbeteren van de aansluiting PO en VO.
De rector DBC heeft een toelichting gegeven op de halfjaarresultaten van het DBC.
Aan het einde van schooljaar 2018 loopt het schoolplan af. Vanaf dan wordt het nieuwe motto: jouw
groei is ons doel. Een aantal veranderingen is in middels in gang gezet. De leerling en
leerlingontwikkeling en de relatie leerling - veranderende maatschappij moeten centraal staan. Het
onderwijs zal meer gepersonaliseerd en gedigitaliseerd worden.
Zowel leerlingen, docenten als ouders zijn op een aantal punten minder tevreden over het onderwijs.
Er wordt gewerkt aan een positiever pedagogisch klimaat. Het verzuimbeleid wordt aangepakt. Er is
een traject gaande waarbij leerlingen uit het passend onderwijs meer begeleid worden.
Er is een risicoanalyse gemaakt van leerlingen die gezakt zijn. Deze analyse is gelegd op de huidige
leerlingen. Alle ouders zijn met hun zoon/dochter naar school geroepen en er is aan hen commitment
gevraagd voor de aanpak van o.a. verzuim. De docent is verantwoordelijk om de achterstand die er is,
in te lopen.
Een werkgroep Krimp en Groei wordt opgericht. Deze is bedoeld om voorstellen te doen voor de
opvang van de leerlingendaling en de profilering van het DBC om na te gaan waar dan eventuele
nieuwe accenten gelegd zullen worden.
De plusklassen vanuit het basisonderwijs zullen worden Gehuisvest in het DBC.
M.b.t. de herhuisvesting van de Vincentius is met de gemeente in principe afgesproken dat er op de
plaats van de Zuidwester een nieuw, volledig energieneutraal gebouw gaat komen. Er vinden nog
nadere gesprekken plaats over de financiële bijdrage van de SKOV.
Op de PO scholen hebben gesprekken plaatsgevonden over de katholieke identiteit op de scholen en
de invulling hiervan. De scholen hebben deze gesprekken als zinvol en positief ervaren.
Met de directie van het DBC zal hierover nog verder gesproken worden.
De financiën van het derde kwartaal worden besproken. Deze zijn dankzij een onverwachte extra lump
sum bijdrage positief. De voorspelling is dat de resultaten grotendeels conform begroting lopen.
Onder leiding van bureau Verus heeft het toezichthoudend bestuur van de SKOV een
zelfevaluatiebijeenkomst gehouden. Daarbij is gesproken over de wijze van toezichthouden en het
opstellen van documenten waarin afspraken over toezichthouden en besturen kunnen worden
vastgelegd. Hierover zal opnieuw gesproken worden als de nieuwe uitvoerend bestuurder is
aangetreden.

