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Themabijeenkomst 
Op 8 februari 2022 zijn de RvT en CvB in een themabijeenkomst bij elkaar geweest met Rob van Eijbergen 
als gespreksleider. De 1e aanleiding voor de bijeenkomst was de structuurwijziging van one naar two tier 
model. Met de ervaringen van de eerste maanden was er behoefte om stil te staan bij de rollen, 
verantwoordelijkheden en werkwijze binnen RvT en de samenwerking met het CvB. Ervaringen, 
persoonlijke insteek, ideeën en suggesties voor verbeteringen zijn besproken.  
 
Rapportage CvB 
Rapportage is gedeeld en wordt toegelicht. 

• Conceptrapportage inspectie is binnen en besproken met rector en BMPO. Na overleg met de 
inspecteur voor feedback volgt het definitieve rapport. Aandachtspunten worden besproken. 

• Koersplan PO wordt doorontwikkeld. Door verschillende geledingen zijn tijdens een bijeenkomst 
(17 maart jl) elementen verzameld voor een nieuwe koers. 

• Schoolplan VO loopt nog door. 
• Voortgang fusietrajecten; FER Nicolaas-Kennedyschool ligt ter advies bij de gemeente.  
• Toekomst VO; een tweede bijeenkomst is georganiseerd op het DBC, waarbij ook leden van de 

MR en OR zijn uitgenodigd. De gegeven informatie was degelijk en duidelijk. Belangrijk is dat 
docenten en ouders ook betrokken worden.  

• Rector heeft aangekondigd met pensioen te gaan en een van de afdelingsleiders heeft per 1 
augustus een baan als locatieleider elders geaccepteerd. Van belang is om te onderzoeken wat 
het DBC in deze fase nodig heeft aan leiderschap.  

• Burgerschapsonderwijs: de voortgang in het PO en het VO worden besproken.  
• Reorganisatie DBC: de vrijwillige fase van het sociaal plan is succesvol afgesloten. Gedwongen 

fase vooralsnog niet nodig.  
• Werving en selectie: werving directeur Aventurijn en HR adviseur is van start gegaan. 
• Professionalisering: professionalisering vindt plaats op alle lagen. Trainingen escaperoom voor 

RvT zijn gestart. Ontwikkelassessments en de werkplaatsen o.l.v. het Zijlstra Instituut voor het 
management worden gewaardeerd.  

 
Auditcommissie  
Het verslag van de bijeenkomst van de auditcommissie wordt toegelicht. De NPO gelden en vrijval van de 
reserveringen zorgen voor een toename van het vermogen. Er zullen nieuwe plannen ontwikkeld worden. 
Fijn is dat de NPO gelden over langere tijd uitgegeven mogen worden. Aandachtspunt is opvolging van de 
aanbevelingen in de Management Letter. Slotconclusie; we gaan de eindejaars controle vol vertrouwen 
tegemoet.  
 
Onderwijscommissie 
Een afspraak met de onderwijscommissie wordt gepland wanneer het definitieve inspectierapport 
beschikbaar is. 
 
Training RvT ‘escaperoom’ 
De 1e sessie van de training “escaperoom” heeft plaatsgevonden. Iedereen is positief, evaluatie vindt 
plaats na elke training. Het geleerde wordt gelijk in de praktijk uitgevoerd. 
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