Verslag vergadering Raad van Toezicht
Vrijdag 18 september 2020

Regulier overleg (8.30 – 10.00)
1.

Opening, vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
Geen mededelingen en ingekomen stukken.

3.

Verslag vergadering 26 juni 2020 (bijlage 1, ter vaststelling)
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

Actualiteiten RvT (ter informatie)
Op 26 oktober staat een bijeenkomst gepland met de voorzitters van de Raden van Toezicht en Colleges van Bestuur van csg Jan Arentsz en PCC over de mogelijkheden van intensivering van de bestuurlijke samenwerking. De aansluitend aan het regulier RvT-overleg van vandaag geplande themabespreking over strategische samenwerking kan hiervoor mede input leveren.

5.

Actualiteiten CvB
a. Coronacrisis (mondeling en bijlagen 2 en 3, ter informatie)
De bestuurder schetst de actuele situatie als volgt:
- Er is grote betrokkenheid onder het personeel om het onderwijs maximaal te laten
doordraaien, zowel bij docenten als bij ondersteunende medewerkers.
- Het aantal coronagevallen op de scholen valt relatief nog mee (twee besmettingen, te
weten leerlingen op de BSG en het Murmellius Gymnasium).
- Bestuur en scholen krijgen regelmatig handreikingen en richtlijnen aangereikt vanuit
de VO-raad, mede gebaseerd op de richtlijnen van overheid en RIVM. De bruikbaarheid en toepassing hiervan in de dagelijkse praktijk is soms lastig en vraagt dan een
vertaalslag in eigen procedures/protocollen.
- Ook op facilitair terrein vraagt de coronacrisis veel van SOVON. Zo wordt in opdracht
van de overheid onderzoek verricht naar de ventilatiekwaliteit van de schoolgebouwen
en doen de scholen een stevig beroep op (uitbreiding van) de ICT-voorzieningen binnen
de organisatie.
- Er vindt wel regionale afstemming plaats met de andere besturen over de corona aanpak, maar gezamenlijke afspraken zijn niet altijd even makkelijk te maken.
b. Externe bestuurlijke contacten (ter informatie)
De externe afstemming over o.a. intensivering van de samenwerking op het vlak van het
vmbo is wel doorgelopen, maar was door de coronacrisis toch beperkt. De bestuurlijke afstemming die er was en is, heeft met name betrekking op de corona aanpak.
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6.

Kwartaalrapportage april t/m juni 2020 (bijlage 4, ter bespreking)
De RvT heeft met waardering kennisgenomen van de rapportage. Wat betreft de financiële paragraaf merkt zij op dat, nu daarin een eindejaarprognose ontbreekt, zij deze prognose graag in de
eerstvolgende kwartaalrapportage tegemoet ziet. Ook ziet zij graag dat de eindejaarprognose over
2021, wordt opgenomen in de kwartaalrapportage april t/m juni 2021.

7.

Kwaliteit
a. Inspectietraject osg Willem Blaeu (ter informatie)
Gelet op de positieve beoordeling van SOVON als geheel in 2019, heeft de inspectie besloten niet op voorhand een eigen kwaliteitsonderzoek op osg Willem Blaeu uit te voeren,
maar het bestuur de gelegenheid te geven met een zelfevaluatie te komen. Op basis daarvan
beslist de inspectie of en hoe zij ook zelf nog onderzoek zal verrichten. De zelfevaluatierapportage moet eind september bij de inspectie worden aangeleverd. Het betreft een zelfevaluatie door het bestuur, bij de uitvoering en bij de uitwerking van de rapportage wordt nadrukkelijk afgestemd met de schoolleiding.
b. Subsidietraject wegwerken achterstanden t.g.v. corona (ter informatie)
SOVON heeft besloten een beroep te doen op de door OCW geboden subsidiemogelijkheid
van gerichte acties om onderwijsachterstanden door corona weg te werken. Behalve Stedelijk Dalton College hebben alle scholen een aanvraag ingediend. In totaal gaat het om extra ondersteuning van 474 leerlingen en een bedrag van EUR 428.400.

8.

Praktische zaken
a. Vergaderplanning 2020-2021 (bijlage 5, ter vaststelling)
De vergaderplanning wordt vastgesteld, met toevoeging van het gesprek op 27 november
2020 om 9.30 uur tussen RvT en GMR.
b. Facturatie en BTW, stand van zaken advies Deloitte (ter informatie/bespreking)
Het advies van Deloitte is beschikbaar en zal worden gevolgd. Vanaf 2021 brengen de RvTleden geen BTW meer in rekening.

9.

Rondvraag, sluiting

Extra sessie over strategische samenwerking (10.00 – 11.30)
Vertrouwelijk
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