Notulen vergadering met Raad van Toezicht
26 juni 2018 | van 20.00 tot 22.00 uur | Locatie: Troelstrasingel 3, 8262 SX Kampen
Aanwezig
De heer HB, mevrouw AE, de heer lK, de heer BK, mevrouw JLB en de heer RM.
Voorzitter
De heer HB
Actielijst
●
●

AON; bevinding en advisering (JLB)
Sociale Veiligheid: bevindingen en advisering (JLB)

Terugkerende agendapunten
●
●
●
●

Passend onderwijs
Huisvesting Kulturhus
Beleidsplan Sociale Veiligheid
Wet AVG

Agenda

1. Inkomende stukken en/of mededelingen
a. Advertentie lid Raad van Toezicht
De stichting heeft tot op heden geen sollicitaties mogen ontvangen en hoopt binnen
privénetwerken nog reacties te ontvangen.
b. AON
Door afwezigheid van mevrouw JLB zal dit punt de volgende vergadering opnieuw geagendeerd
worden.
c. Sociale Veiligheid
Door afwezigheid van mevrouw JLB zal dit punt de volgende vergadering opnieuw geagendeerd
worden.
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d.

e.

f.
g.

h.

i.

OOK Studiedag
Leden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de OOK-Studiedag op 26 september 2018.
Tijdens deze studiedag worden workshop door eigen leerkrachten georganiseerd.
Bestuurlijke inrichting
Leden zijn tevreden met het ontvangen voorstel van de directeur bestuurder. Bij akkoord van
Locatiedirecteuren en leden van Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad wordt het
voorgelegd voorstel akkoord bevonden.
VOSABB
Leden zijn door VOSABB uitgenodigd voor een bijeenkomst op 10 juli.
Inspectie
Binnen Stichting Openbaar Onderwijs Kampen heeft een tweetal bezoeken plaatsgevonden. De
inspectie is erg tevreden over de resultaten op Het Meerrijk. OBS Villa Nova boekt volgens de
inspectie vooruitgang en zal volgend jaar weer (informeel) bezocht worden.
Prokino
Door de enorme groei van leerlingen ontstaat op verschillende individuele scholen ruimtegebrek.
De directeur bestuurder geeft aan de Prokino op betreffende locaties Units zal plaatsen.
AVG
De nulmeting heeft met de FG van Akorda plaatsgevonden en de stichting heeft veel goede stappen
gemaakt. De bevindingen worden door een jurist in een brief vermeld, hieruit zullen verdere acties
volgen.

2. Notulen
De notulen van 22 mei 2018 zijn akkoord bevonden.
3. Jaarrekening
De jaarrekening zijn door de accountant bekeken en van commentaar voorzien. De gemaakt
opmerkingen zijn hierin verwerkt en accountant heeft een positief besluit genomen. De LOR is door de
stichting ontvangen. Het eigen vermogen dient nog wel over een drietal banken gesplitst te worden.
Leden hebben het (bestuurs) jaarverslag akkoord bevonden.
4. Formatie
De heer RM geeft leden een korte toelichting op het bestuursformatieplan. Het bestuursformatieplan is
door leden akkoord bevonden.
5. Evaluatie Raad van Toezicht
De evaluatie Raad van Toezicht zal op 2 juli 2018 plaatsvinden.
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Volgende
bijeenkomsten

Datum en tijd

Locatie

Ontvangst van
documenten

Oktober

op (30-10-2018)
van 20.00 tot 22.00 uur

OBS Villa Nova
Bouwkamp 4
8266 KL Kampen

(23-10-2018)

December
(contactavond GMR)

op (11-12-2018)
van 19.30 tot 20.15 uur

Bestuurskantoor:
Noordweg 87
8262 BP Kampen

Geen agenda

December

op (18-12-2018)
van 20.00 tot 22.00 uur

Het Meerrijk
G.v. Endegeeststraat 2
8265 ZD Kampen

(11-12-2018)

Maart
(Contactavond
locatiedirecteur)

op (12-03-2019)
van 19.00 tot 20.00 uur

Dirk van Dijkschool
Zilverschoon 81
8265 HE Kampen

Geen agenda

Maart

op (12-03-2019)
van 20.00 tot 22.00 uur

Dirk van Dijkschool
Zilverschoon 81
8265 HE Kampen

(05-03-2019)

Mei
(Contactavond GMR)

op (28-05-2019)
van 19.00 tot 20.00 uur

OJS Het Scala
Troelstrasingel 3
8262 SX Kampen

Geen agenda

Mei

op (28-05-2019)
van 20.00 tot 22.00 uur

OJS Het Scala
Troelstrasingel 3
8262 SX Kampen

op (02-07-2019)
van 20.00 tot 22.00 uur

OBS Wonderwijs
Laanzicht 95
8271 JZ IJsselmuiden

Juli

(21-05-2019)
(25-06-2019)
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