Notulen vergadering met Raad van Toezicht
12 maart 2019 | van 20.00 tot 22.00 uur |
Locatie: Stichting Openbaar Onderwijs Kampen, Noordweg 87, 8262 BP Kampen
Aanwezig
De heer HB, mevrouw MS, de heer BK, Mevrouw CM, mevrouw JLB en directeur bestuurder.
Afwezig
De heer BK
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. Vorige actiepunten
a. AON
Mevrouw JLB zal aangeven wanneer ze over betreffend document advies kan uitbrengen.
Sociale Veiligheid
Mevrouw JLB zal aangeven wanneer ze over betreffend document advies kan uitbrengen.
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2. Inkomende stukken en/of mededelingen
Contactavond met leden Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Leden van de Raad van Toezicht hebben met leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
gesproken. Het was een positief een zinvolle bijeenkomst. De volgende bijeenkomst zal niet in mei maar
in het najaar plaatsvinden.
Contactavond met locatiedirecteuren
Leden van de Raad van Toezicht hebben met locatiedirecteuren gesproken. Het was een positief een
zinvolle bijeenkomst. Leden van de Raad van Toezicht geven de directeur bestuurder de taak om te
kijken naar de (normjaar)taakuren alsmede een duidelijke rolverdeling van de directeur bestuurder en
kwaliteitsmanager te beschrijven.
3. Notulen
De notulen van 18 december 2018 zijn akkoord bevonden.
4. Presentatie kwaliteitsbeleid door mevrouw E Baauw
Kwaliteitsmanager presenteert haar bevindingen over de kwaliteit van het onderwijs van de stichting.
Leden van de Raad van Toezicht wensen een duidelijk meetbare formulering voor het te behalen
einddoel.
5. Kort
a. Scholen
De directeur bestuurder brengt leden van de Raad van Toezicht op de hoogte van de huidige stand
van zaken op de verschillende scholen. Na verdrietige gebeurtenissen op OBS Villa Nova en OBS
Dirk van Dijk kan de directeur mededelen dat het met beide teams naar omstandigheden goed gaat.
De huidige (interim) locatiedirecteur op OBS Dirk van Dijk is gevraagd om de school nog een extra
schooljaar te besturen. Voor Het Meerrijk is een locatiedirecteur aangesteld en zal vanaf 1 april
2019 actief zijn.
b. Cultuur
De stichting krijgt via de gemeente de mogelijkheid geboden om cultuur in het onderwijs vorm te
geven en continueren.
c. Werkdruk
Van locatiedirecteuren wordt steeds meer verwacht. Deel van de werkzaamheden worden door
bestuurskantoor overgenomen maar is dit helaas niet voldoende en de directeur bestuurder spreekt
hierover zijn zorg uit.
d. Openbaar Voortgezet Onderwijs
Het voortgezet openbaar onderwijs in Kampen is door de inspectie als zwak beoordeeld. Voor een
betere profilering van het openbaar onderwijs in Kampen heeft de directeur bestuurder aangeboden
om mee te denken in de (verder) ontwikkeling van de school.
e. Passend onderwijs
Het Passend Onderwijs zal op alle niveaus herijkt worden en leden kunnen voor de zomervakantie
een verslag hierover verwachten.
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f.

Huisvesting
De directeur bestuurder is het tot op heden niet gelukt om met Gemeente Kampen eens te worden
over de door de stichting te dragen huisvestingslasten van OBS Wonderwijs. De directeur
bestuurder hoopt hier voor de zomervakantie uitsluitsel over te ontvangen, helaas zal dit niet met
terugwerkende kracht plaatsvinden.
Aan het jaarlijks verzoek om OBS Villa Nova uit te breiden wordt tot op heden geen gehoor
gegeven. De vervangende nieuwbouw voor OJS het Scala zal naar verwachting plaatsvinden.
Impulsgelden

Volgende
bijeenkomsten
Mei
Juli

Datum en tijd

Locatie

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

Stichting OOK
Noordweg 87
8262BP Kampen

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

Stichting OOK
Noordweg 87
8262BP Kampen

Ontvangst van
documenten
(21-05-2019)
(25-06-2019)
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