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Begroting SKOV 2023 
RvT besluit de begroting onder voorbehoud van reactie GMR en MR vast te stellen. 

Proces rondom de begroting met GMR en MR worden toegelicht: 
Vragen vanuit de GMR zijn met de financiële commissie besproken en beantwoord. Feedback aan bestuur 
en externe adviseur was positief, weer vooruitgang geboekt. Advies van de financiële commissie om nog 
bewuster toelichtende teksten toe te voegen zodat de begroting ook voor niet-financieel onderlegde 
lezers  duidelijker wordt. Naar aanleiding van het rapport van Berenschot pleit de GMR voor versterking 
van het bestuursbureau om zo de scholen in het primaire proces nog beter te kunnen ondersteunen . 

Ook de financiële commissie van de MR heeft overlegd met het CvB en de externe adviseur. Op hun 
verzoek zijn het CvB en de controller ook aangesloten bij het overleg met de PMR op 12 december om 
nog een aantal vragen te beantwoorden. Met de PMR is ook  op het proces gereflecteerd.  

Door het ontbreken van de formele adviezen van de medezeggenschapsorganen kan de begroting nog 
niet worden vastgesteld. Advies van de financiële commissie aan GMR is positief.  
RvT besluit de begroting 2023 in financiële zin onder voorbehoud vast te stellen. Wanneer reacties van 
GMR en MR (die uiterlijk 21 december toegezonden worden) leiden tot tekstuele wijzigingen zal daar 
binnen de RvT contact over zijn. Bespreking hiervan volgt in de vergadering van 24 januari 2023 en kan als 
een wijziging gelden op de begroting.   

Evaluatie accountant 2022 
Samenwerking met accountant wordt geëvalueerd. Samenwerking is goed, professioneel en kritisch. 
Wanneer de aankomende jaarrekeningcontrole ook goed verloopt dan opteert de RvT voor verlenging 
van het contract.  

Management Letter 2022 
Definitieve ML is gedeeld maar nog niet gesproken in de auditcommissie. 

Wijziging controlebudget accountant boekjaar 2022  
Streven is om per 1 januari over te gaan naar een nieuw financieel systeem, met een ander fiattering 
programma, waardoor dit het laatste jaar was dat de extra controle plaats heeft gevonden. Het is een 
uitdaging om de overgang naar het nieuwe financiële systeem op korte termijn te realiseren. 
Controlebudget voor aanvullende werkzaamheden jaarverslag 2022 is akkoord bevonden door RvT. 

Ingekomen stukken 
Concept verslag van de afstemming RvT met de MR wordt besproken. 

Governance Rooster van aftreden RvT leden 
1e termijn van twee toezichthouders loopt eind 2023 af. In afwachting van de ontwikkelingen binnen 
SKOV en om de continuïteit te kunnen garanderen zijn zij bereid te starten met hun 2e termijn. Streven is 
om voor zomer 2023 1-2 nieuwe leden te gaan werven.  


