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Financiën  
De accountant en assistent accountant van Van Ree Accountants geven toelichting op de 
jaarrekening, het verslag van bevindingen en het goedkeurende accountantsverslag. Het is 
de eerste jaarverantwoording binnen de nieuwe. Het ambitieniveau van de organisatie ligt 
hoog. Er zijn al veel zaken binnen de administratieve organisatie en de planning en control 
verbeterd. Toch heeft een aantal zaken nog wel aandacht nodig, zoals het inkoopbeleid en 
het contractenbeheer. De Raad van Toezicht neemt kennis van het verslag 2020, het 
jaarverslag 2020 was, onder voorbehoud van wijzigingen al eerder vastgesteld vast. 

Het jaarverslag wordt gedeeld met belanghebbende en op de website geplaatst. 

Voortgang Governance traject 

• De jaaragenda 2021-2022 moet inhoudelijk nog vastgesteld worden. Verzoek aan de
RvT leden is om nog gewenste onderwerpen/thema’s aan te dragen. RvT is bezig
met het uitlijnen van een inhoudelijke agenda waarbij het de bedoeling is om bij de
themabijeenkomsten in een andere dynamiek bij elkaar te komen dan in de reguliere
vergaderingen. Hiervoor is soms verdieping, onderzoek en meer tijd nodig.

• De voorzitter RvT actualiseert het benoemingsreglement en wanneer beide
voorzitters (G)MR akkoord zijn zal het reglement in de vergadering van september
vastgesteld worden. De medezeggenschap van de SKOV krijgt een rol in de
Benoemingen Advies Commissie van alle RvT leden.

• Tijdens de evaluatie is besproken een gevolg te geven aan het Governance traject.
Inhoudelijk wordt dit later besproken.

Rapportage CvB 
Onderwerpen worden besproken en een aantal thema’s wordt nader toegelicht: 

• Rondom identiteit is een afsluitende bijeenkomst geweest met management PO en
VO. Nu wordt gekeken hoe dit in de praktijk handen en voeten gegeven moet worden.

• Eindexamenresultaten worden besproken, de eerste resultaten zien er goed uit.

• Werving en selectie vakleerkracht bewegingsonderwijs. Er zijn vakleerkrachten
aangetrokken die vanaf 4 oktober op alle basisscholen lessen gaan geven. De inzet
van vakleerkrachten maakt onderdeel uit van het project: Beter Bewegen Kansrijk
voor Kinderen en wordt voor vier jaar vanuit het bestuur bekostigd.

Dit jaar zijn er ondanks corona, veel belangrijke doelen uit het jaarplan gerealiseerd. 


