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Kennismaking nieuwe rector 
Het toezichthoudend bestuur maakt kennis met de nieuwe rector van het Don Bosco 
College.  

 
Organisatie 
Ten aanzien van wijzigingen van statuten en reglementen die nog instemming en/of advies 
van verschillende gremia behoeven heeft het bestuur een  voorgenomen besluit genomen. In 
september wordt een bijeenkomst ingepland met (G)MR en bestuur.  
  
Jaarrekening 2019  
Accountant en bestuur constateren dat er een verbeterslag is gemaakt en complimenteren 
de organisatie. Jaarverslag (inclusief Jaarrekening)  2019 is vastgesteld door het bestuur.  
 
Aanstellen nieuwe accountant 
Na een zorgvuldige procedure heeft de auditcommissie advies gegeven aan het bestuur. Het 
bestuur heeft formeel besloten het advies over te nemen en te kiezen voor Van Ree 
Accountants voor de interim- en jaarrekeningcontrole.  
 
Spaardepot 
Het bestuur stemt in met het advies om een bedrag van ca. € 1.000.000,00 in deposito te 
plaatsen voor de komende 6 jaar, dit om betaling van negatieve rente te voorkomen. 
 
Rapportage UB 
Over een aantal thema’s gaat de UB in gesprek met het TB: 
 

• Slagingspercentage DBC 
Op het Don Bosco College is het slagingspercentage voor alle afdelingen 100% 

 
• Thema burgerschap 

Een van de kerndoelen binnen de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam is 
burgerschap. Er ligt een opdracht van de inspectie om het thema burgerschap binnen 
de scholen te versterken. Over dit thema wordt ook overleg gevoerd met de  
gemeente.  
 

• Reorganisatie DBC 
Er is geen overeenstemming bereikt met de vakbonden over een sociaal plan of een 
voorfaseplan. Het overleg is door het bestuur opgeschort omdat er op een tweetal 
punten geen overeenstemming werd bereikt . Er is een eigen, interne regeling 
opgesteld om overformatie terug te dringen en deze regeling is gecommuniceerd met 
de medewerkers.  
 

• Ronde tafel gesprek 9 juni: Toekomst basisscholen  
De door de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam georganiseerde avond waarbij 
een afvaardiging van de GMR, TB, commissie van wijzen, directie PO en 
klankborgroep aanwezig waren, was geslaagd. Dilemma’s lagen op tafel, 
perspectieven voor de toekomst zijn besproken. Na de zomervakantie zal hier een 
vervolg aan gegeven worden. 


