Verslag vergadering Raad van Toezicht
Vrijdag 6 november 2020, 8.30 – 10.00 uur, via Microsoft Teams

1.

Opening, vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen, noch ingekomen stukken.

3.

Verslag vergadering 18 september 2020 (bijlage 1, ter vaststelling)
Het eerste gedeelte van het verslag is akkoord, het tweede gedeelte inzake de sessie over strategische samenwerking wordt iets uitgebreid en opnieuw toegestuurd.

4.

Actualiteiten RvT (mondeling, ter informatie/bespreking)
a. Vervanging van René bij ziekte
Bij ziekte van de bestuurder treedt de bepaling in het bestuursreglement in werking inzake
uitval of ontstentenis van de bestuurder. In dat geval bekijkt de RvT, in afstemming met de
bestuurder en het CvS, welke constructie passend is. Denkbaar daarbij is dat, bij korte afwezigheid van de bestuurder, de bestuurssecretaris lopende zaken waarneemt en voor overige kwesties afstemt met voorzitter RvT. Denkbaar is voorts dat bij langere afwezigheid, de
voorzitter RvT waarneemt of er een interim-bestuurder wordt aangetrokken. Kortom, de
kwestie wordt van casus tot casus bekeken.
b. Thema’s waar de RvT komend jaar aandacht voor wenst
Thema’s die aan de orde moeten komen zijn in elk geval: krimp, passend onderwijs, voortgang strategisch beleidsplan en strategisch HR-beleid. Voor bespreking hiervan worden in
2021 twee sessies aan het eind van de middag georganiseerd, bijvoorbeeld op kantoor bij
Kan-Wah Hau. Mogelijk wordt gebruik gemaakt van het professionaliseringsaanbod van de
VTOI, desgewenst kunnen leden ook individueel gebruik maken van relevant opleidingsaanbod (dit in afstemming met de gehele RvT). Bestuurssecretaris werkt een concept programma (inclusief themasessies in 2021) uit.

5.

Actualiteiten CvB (mondeling, ter informatie/bespreking)
a. Samuel Paty en incidenten in Nederland
Bestuurder memoreert de moord op deze Franse docent maatschappijleer, waarbij ook op
de SOVON-scholen op 2 november is stilgestaan, en de incidenten op Nederlandse scholen
op 5 november. Ook de RvT spreekt haar afschuw uit over genoemde kwesties en bepleit dat
hierbij voor zover mogelijk met alle SOVON-leerlingen wordt stilgestaan.

b. Coronacrisis
- Ondanks het OMT-advies, heeft het kabinet niet besloten om de bovenbouw in het
voortgezet onderwijs te sluiten.
- Niet direct lesgebonden activiteiten worden tot een minimum beperkt, bezoek van externen (bijvoorbeeld begeleiding van studiedagen) is geheel opgeschort.
- Personeel en leerlingen houden zich goed aan de richtlijnen. Ruim 90% van de leerlingen dragen mondkapjes, wanneer zij geen mondkapje bij zich hebben wordt dit door
de conciërges verstrekt.
- De landelijke mondkapjesplicht gaat naar verwachting op 23 november in.
- Het aantal besmettingen op de scholen is beperkt, er zijn tot op heden geen ernstig zieken.
- Deze periode vinden op de meeste scholen de eerste toetsweken plaats. Er bestaan zorgen over de leerachterstanden van de leerlingen (die mogelijk zullen blijken uit de toetsen). SOVON heeft subsidie ontvangen om leerachterstanden weg te (helpen) werken.
De komende weken wordt geïnventariseerd waar en hoe deze gaat worden ingezet. In
de Tweede Kamer ligt een motie voor waarin wordt bepleit dat scholen en besturen zich
hieromtrent slechts beperkt hoeven te verantwoorden.
- Ook de door corona onder druk staande beschikbaarheid van personeel is een aandachtspunt. Dat vraagt om creatieve oplossingen. Zo maken meerdere SOVON-scholen
bij de surveillance gebruik van externe vrijwilligers die nu zelf door corona minder
werk hebben.
- Op de SOVON-scholen is de ventilatie in orde, zo is gebleken uit een recente inventarisatie.
c. Campus De Terp
SOVON heeft met Sarkon, Surplus en betrokken overheden de overeenkomsten ondertekend
voor realisatie van Campus De Terp. Het betreft een samenwerkingsinitiatief tussen PO,
VO en de gemeente Hollands Kroon met als doel basisschoolleerlingen en vo-leerlingen op
één plek in staat te stellen onderwijs te volgen en po-leerlingen gelegenheid te geven kennis
te maken met het voortgezet onderwijs. De RvT bepleit te verkennen of ook de regionale bibliotheekorganisatie bij het traject kan worden betrokken.
d. Schoolleiding BSG
Op 16 november start de intussen aangestelde interim-rector van de school, Co Huisman.
De RvT ontvangt de hem door bestuurder verstrekte opdracht. Er is gekozen voor een interim-rector omdat er enkele stevige opgaven moeten worden gerealiseerd (waaronder omslag naar een professionele cultuur) voordat er weer een vaste rector kan worden aangesteld.
e. Strategiesessie CvS
Nadat de jaarlijkse tweedaagse geen doorgang kon vinden door corona, komt het CvS eind
november alsnog bijeen om van gedachten te wisselen over de voortgang t.a.v. het strategisch beleidsplan en in het bijzonder de samenstelling en ontwikkeling van het portfolio
(opleidingen-aanbod) van de scholen.
6.

Inspectieonderzoek osg Willem Blaeu (bijlagen 2 t/m 5, ter bespreking)
a. Zelfevaluatie (bijlage 2)
b. Nader toegezonden informatie (bijlagen 3 t/m 5)
De toegezonden stukken behoeven als zodanig geen toelichting. De schoolleiding van osg Willem
Blaeu herkent zich in de door de bestuurder uitgesproken oordelen op de onderzochte standaarden.
Op 19 november verricht de inspectie een verificatieonderzoek op de school, bestaande uit lesbezoeken, check in het leerlingvolgsysteem, het bijwonen van rapportvergaderingen en gesprekken met
leerlingen en docenten. Dit ondanks de actuele coronamaatregelen van het kabinet, met de oproep
fysieke overlegmomenten en bewegingen naar en op het werk te minimaliseren. Op 10 november
vindt een (fysieke) voorbereidende bijeenkomst met bestuurder, schoolleiding en docententeam
plaats. De RvT ontvangt het formele onderzoeksprogramma van de inspectie zodra beschikbaar.
Overigens kan gelet op de onderwijsopbrengsten 2019-2020, de vmbo-t afdeling van osg Willem
Blaeu intussen geen oordeel ‘zeer zwak’ meer krijgen (de havo-afdeling wel). Tot slot plaatst de RvT

twee kanttekeningen:
De inzet van de bovenschools ondersteuner onderwijs en kwaliteit heeft, gelet op de
stukken effect gehad op (de onderwijskwaliteit van) osg Willem Blaeu, hetgeen volgens
de RvT waardering verdient.
- De focus op inspectieonderzoeken is nodig en prima, maar moet geen doel op zich worden want leidt af van de kerntaak.
7.

Kwartaalrapportage juli t/m september (bijlage 6, ter bespreking, wordt nagezonden)
De RvT heeft met waardering kennisgenomen van de kwartaalrapportage.
De RvT vraagt de bestuurder aandacht te hebben voor de wijze waarop met de (in de rapportage
vermelde) leegstand van schoolgebouwen wordt omgegaan.
De RvT heeft enkele opmerkingen ten aanzien van de financiële paragraaf van de rapportage,
deze legt zij rechtstreeks voor aan de bestuurder.

8.

Rapportage vensters inzake financiën SOVON 2019 (bijlage 7, ter bespreking)
Het stuk wordt geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de Auditcommissie, inclusief
een begeleidend memo van de controller met duiding van de informatie.

9.

Kwaliteit schoonmaak (bijlage 8, ter bespreking)
Hoofd bedrijfsvoering SOVON geeft een mondelinge toelichting op de notitie. De RvT heeft de volgende vragen:
- Hoe gaat het schoonmaakpersoneel zich verbonden voelen met SOVON wanneer zij
worden aangestuurd door FCC? => Antwoord: FCC presenteert zich niet als externe
partij, alles gebeurt onder SOVON-vlag (visitekaartjes, werkkleding, schoonmakers zijn
in dienst bij SOVON etc.). Suggestie RvT: neem deze medewerkers mee in alle SOVON
activiteiten.
- RvT ziet allerhande issues en punten van aandacht (arbeidsrechtelijk, fiscaal etc.), die
in de nadere uitwerking een plek moeten krijgen. Die nadere uitwerking, zoals ook aangekondigd in de notitie, moet eerst beschikbaar zijn voordat er groen licht kan komen
voor oprichting van de bedoelde BV.
Haalbaarheidsonderzoek, bedrijfsplan en schets governancestructuur wordt in de volgende RvT-vergadering (december) ter beoordeling voorgelegd. Goedkeuring RvT moet
uiterlijk in februari plaatsvinden.

10.

Rondvraag, sluiting
-

RvT-vergadering van december wordt verlengd tot 10.30 uur.
Gesprekken RvT met CvS en GMR, eind november, vinden plaats via Teams.
Kwesties als Samuel Paty zouden breder moeten worden besproken dan alleen in de
lessen maatschappijleer, zo bepleit de RvT.

