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Situatie rondom Corona 
Door maatregelen die zijn genomen door de overheid rondom de Corona heeft deze 
vergadering digitaal plaatsgevonden. 

 
 

Ontwikkelingen VO en PO 
BMPO en rector doen verslag over de actuele stand van zaken met betrekking tot de 
voortang van het onderwijs in de coronatijd.  
 
Basisscholen: Thuisonderwijs op afstand vroeg veel van leerkrachten en gezinnen maar het 
is goed verlopen. Na veel voorbereidingen zijn de scholen inmiddels weer gedeeltelijk open, 
volgens de richtlijnen van de RIVM. Vandaag is bekend geworden dat de basisscholen op 8 
juni weer volledig open mogen, volgens een nieuw protocol waarvan de aanwijzingen nog 
volgen. De positieve ervaringen die we in deze periode op verschillende terreinen hebben 
opgedaan zullen worden benut. De SKOV heeft het landelijk advies gevolgd om pas in 
september te gaan toetsen. In juni zullen de leerkrachten ouder-kind gesprekken gaan 
voeren, om zo beeld te krijgen waar mogelijk achterstand is opgelopen.   
 
Don Bosco: Onderwijs op afstand is ingezet. Schoolexamens zijn goed verlopen en 
afgesloten met goede resultaten. Een groep kwetsbare leerlingen wordt op school 
opgevangen door het zorgteam en een aantal docenten. Herstart van het Voortgezet 
Onderwijs is aangekondigd voor 2 juni. Don Bosco College zet zich volledig in voor een 
haalbare en zinvolle afsluiting van het schooljaar, waarbij de overgebleven lesdagen zo 
effectief mogelijk ingedeeld worden. Eventuele leerachterstanden moeten in kaart worden 
gebracht. Ook de aangekondigde toets week zal maatwerk zijn, waarbij per sectie, per 
leerling wordt gekeken wat noodzakelijk is. Dit alles met inachtneming van de maatregelen 
die gesteld zijn door de RIVM. 

 
Het bestuur bedankt alle medewerkers van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam voor 
hun inzet in deze bizarre periode.  
 
 
Financiën 
Het concept jaarverslag is gedeeld met de TB leden. Na wat aanpassingen zal de definitieve 
versie, met aanvullend advies van de auditcommissie voorgelegd worden aan het bestuur. 
Vanwege Corona zijn niet alle beoogde investeringsplannen  al in gang gezet of 
gerealiseerd. De door de controller aangereikte kwartaalrapportage zorgt ervoor dat de 
SKOV meer inzicht en grip krijgt zodat er strakker gemonitord kan worden. 
 
 
Binnengekomen stukken en mededelingen 

 Na een sollicitatieprocedure, begeleid door een management en adviesbureau is een 
nieuwe, ervaren rector aangenomen voor het Don Bosco College: de heer Kees 
Laan, woonachtig in Purmerend. 

 Na de succesvolle procedures en aansluitend de benoeming van nieuwe directeuren 
voor de Nicolaasschool en de Kennedyschool is er voor de sollicitatieprocedure van 
het Kofschip een management en adviesbureau ingeschakeld.  
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 Voorfase Sociaal Plan DBC 
Het tijdpad ligt op koers. Afstemming met MR en bonden is gaande. Voor een aantal 
onderdelen is het noodzakelijk dat het personeel instemt. Dit gaat door middel van 
een enquête. 

 
 
Rapportage UB 
Van een aantal thema’s wordt de voortgang besproken. 

 
Op een aantal thema’s is door de maatregelen die getroffen zijn door de overheid rondom 
het Coronavirus nog weinig vooruitgang.  

 


