Kort verslag video conference van het bestuur van de Stichting Katholiek
Onderwijs Volendam
23 maart 2020
Cursusjaar 2019-2020
Situatie rondom Corona
Door maatregelen die zijn genomen door de overheid rondom de Corona crisis zijn alle
scholen gesloten tot zeker 6 april. Bijeenkomsten zijn verboden. Daarom heeft deze
vergadering digitaal plaatsgevonden.

Halfjaarrapportage VO
Rapportage en reorganisatieplan zijn eerder gedeeld met het TB. Stand van zaken van
actuele onderwerpen worden kort toegelicht. Momenteel gaat de aandacht bij de conrector
vooral uit naar het al dan niet organiseren van de schoolexamens. Besluit van minister Slob
is om deze schoolexamens wel af te laten nemen. Het is aan de school om dit te organiseren
met inachtneming van de richtlijnen van de RIVM.
Per dag wordt de koers bepaald en worden ouders en leerlingen per mail geïnformeerd.
Het bestuur staat achter het beleid van het Don Bosco College ondanks het risico.
Het reorganisatieplan ligt nog ter advisering bij de MR, door de bijzondere situatie ligt dit stil
en is hier nog geen terugkoppeling op gekomen. Dit is wel noodzakelijk voor de vakbonden.

Halfjaarrapportage PO
BMPO schetst de stand van zaken in het PO en licht dit toe. Er is veel creativiteit ontplooit bij
leerkrachten en er zijn veel nieuwe manieren gevonden om de kinderen van informatie te
voorzien. De thuissituatie en dat wat je op afstand niet kan bieden is de grootste zorg,
Wanneer het langer duurt dan 6 april moet er een groter plan van aanpak komen. Veel grote
thema´s vertragen door deze bijzondere situatie.
•
•

Vanuit de overheid is extra geld beschikbaar gesteld voor kinderen die thuis de
middelen niet hebben en toch versneld wifi en devices nodig hebben. Dit wordt reeds
geïnventariseerd.
De overheid heeft besloten dat de Cito eindtoets voor groep 8 dit jaar geen doorgang
kan vinden. Mediotoetsen zijn wel afgenomen. Door de analyses hierop zijn de
eindresultaten geborgd.

Het bestuur ondersteunt de aanpak in het PO, maar kan als organisatie geen
verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van het onderwijs zoals het nu is.

Financiën
• Het bestuur heeft een voorgenomen besluit genomen om het publieke vermogen
onder te brengen bij Schatkistbankieren, om zo betaling van negatieve rente te
voorkomen.
• De offertes van de accountants worden beoordeeld door de auditcommissie. Twee
kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een presentatie.
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Rapportage UB
UB licht een aantal punten uit de rapportage toe:
• Thema inspectie burgerschapsonderwijs.
Het bestuur stelt vast dat ze de bevindingen in het rapport herkennen maar dat hun
beïnvloedingsmogelijkheden beperkt zijn. Burgerschap is een van de kerndoelen, dit
thema moet dus bij alle basisscholen benadrukt worden.
Een aantal thema’s stagneren door de maatregelen die getroffen zijn door de overheid
rondom het Coronavirus. Het is van belang dat de richtlijnen van de RIVM in acht genomen
worden. De voorzitter van het bestuur toont respect en spreekt zijn waardering uit naar alle
medewerkers van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam.

2

