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Corona 
Door de maatregelen rondom Corona heeft deze vergadering digitaal plaatsgevonden. 

 
 

Schoolbezoek Don Bosco College VMBO 
Twee TB-leden hebben een inspirerend schoolbezoek gebracht aan het DBC, begeleid door 
een enthousiast team met een visie op de toekomst. Op 11 december staat het bezoek aan 
de Jozefschool gepland.  
 
 
Subsidie ivm leerlingendaling VO  
Er wordt opdracht gegeven aan adviesbureau BMC om een aanvraag voor subsidie  
Leerlingdaling VO fase 2 uit te werken. Samen met Stichting PSG, Stichting Atlas College en 
Stichting Tabor wordt met behulp van de subsidie een onderzoek naar mogelijkheden voor 
regionale samenwerking gestart. Doelstelling van het onderzoek is om in tijden van krimp de 
instandhouding van het onderwijsaanbod te kunnen garanderen.  
 
 
Vaststellen begroting 
De begroting is, met een positief advies van de (G)MR,  definitief vastgesteld door het 
bestuur.  
 
 
Voorziening reorganisatie DBC 
Op advies van de accountant wordt een voorziening reorganisatie DBC ingesteld. De 
voorziening zorgt voor een substantiële mutatie in 2020.  
 
 
Interim Controle 
De interim controle is voor de eerste keer uitgevoerd door de nieuwe accountant, Van Ree 
Accountants B.V.  
 
 
Onderwijskundige opbrengsten eerste periode 2020-2021 
BMPO en rector lichten de resultaten toe. Er zijn subsidies aangevraagd en verkregen om 
kinderen te ondersteunen die door de scholensluiting een leerachterstand hebben 
opgelopen. Deze middelen kunnen gedurende het hele jaar op verschillende manieren 
worden ingezet.  
 
 
Gewijzigde documenten t.b.v. het Governance traject 
De medezeggenschapsorganen (GMR en MR) hebben positief gereageerd op de stukken 
die zijn voorgelegd. Er is nog een aantal vragen en opmerkingen ingebracht die door het 
bestuur worden besproken in de bijeenkomst van 15 december. Het bestuur heeft binnenkort 
een werkoverleg waarbij de stukken opnieuw worden doorgewerkt en waar deze, met behulp 
van de feedback vanuit de medezeggenschapsorganen, indien nodig kunnen worden 
aangepast.  
 


