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1. Opening, vaststelling agenda. 

Geen opmerkingen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

Geen mededelingen of ingekomen stukken.  

 

3. Diverse vergaderverslagen: 

a. RvT 17 april 2020 (bijlage 1, ter vaststelling). 

Geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

b. Auditcommissie 2 juni 2020 (bijlage 2, ter bespreking). 

De RvT heeft kennisgenomen van het verslag en heeft hierover geen opmerkingen.   

c. Gesprekken CvS resp. GMR 5 juni 2020 (bijlagen 3 en 4, ter bespreking). 

De RvT heeft kennisgenomen van het verslag en heeft hierover geen opmerkingen.   

 
4. Actualiteiten RvT (mondeling, ter informatie). 

 Geen actualiteiten van de zijde van de RvT.  

 

5. Actualiteiten CvB: 
a. Impact en maatregelen coronacrisis (mondeling, ter bespreking).  

In de persconferentie van 24 juni heeft het Kabinet meegedeeld dat de scholen met ingang 

van het nieuwe schooljaar volledig heropend moeten worden. Over de daarbij te volgen 

aanpak komt de VO-raad op 30 juni met een protocol, dat ook aan de RvT zal worden toe-

gestuurd. De volledige heropening zal weer nieuwe uitdagingen meebrengen, waaronder 

het handhaven van de 1,5 meter tussen docenten en leerlingen. De examens voor de aan-

staande examenleerlingen worden regulier ingepland. Voor de begeleiding van leerlingen 

bij het inhalen van eventuele achterstanden, opgelopen in de afgelopen periode, stelt de 

overheid subsidiemiddelen beschikbaar waarop ook de SOVON-scholen (met uitzondering 

van het Stedelijk Dalton College, dat inschat achterstanden bij leerlingen op eigen kracht te 

kunnen helpen wegwerken) een beroep zullen doen. Het mentale effect van de coronacrisis 

op leerlingen lijkt over het algemeen beheersbaar te zijn. Enerzijds zijn er leerlingen die 

moeite hebben gehad met afstandsonderwijs, anderzijds zijn er ook leerlingen die er juist 

beter door hebben gepresteerd. Er zijn geen signalen dat er leerlingen door de coronacrisis 

serieus in de knel zijn gekomen, met uitzondering van leerlingen die zich al in een proble-

matische (bijvoorbeeld thuis-) situatie bevonden. De kwetsbaarheid van deze leerlingen lijkt 

in een aantal gevallen te zijn toegenomen. Door extra aandacht van met name de mentoren 

is getracht de betreffende leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen. Tijdens de corona-

periode is, met succes, de inzet van ICT in het onderwijs (t.b.v. leren op afstand) en in de 

interne en externe communicatie (vergaderingen via Teams, Zoom etc.) snel en sterk geïn-

tensiveerd. De verworvenheden en lessen zullen nadrukkelijk worden meegenomen richting 

komend schooljaar. Ook medewerkers hebben de coronaperiode met veel inzet en over het 

algemeen in goede mentale balans doorstaan. Vanaf komend schooljaar wordt er in begin-

sel weer op locatie gewerkt, ook bij BMO. Daarbij worden vanzelfsprekend alle RIVM 

richtlijnen nauwgezet gevolgd.  

 



b. Externe bestuurlijke contacten (ter informatie).  

De bestuurlijke contacten in de afgelopen periode stonden met name in het teken van aan-

pak van de coronacrisis. In dat kader hebben bestuurder en schoolleiders bijvoorbeeld re-

gelmatig webinars van de VO-raad bijgewoond over de uitwerking van actuele besluiten 

van het Kabinet.  

c. Slagingspercentages 2019-2020 (bijlage 4, ter bespreking). 

Geen vragen/opmerkingen van de RvT. De percentages zijn mede aan de hoge kant omdat 

leerlingen dit schooljaar méér kansen hebben gekregen om het examen met succes af te 

ronden (onder andere door middel van de zgn. resultaatverbeteringstoets).  

d. In aanvulling op de agenda: 

 De instroom aan de praktijkscholen is met 10% toegenomen.  

 In plaats van een kwaliteitsonderzoek door de Inspectie zelf, krijgt het bestuur de 

ruimte om een zelfevaluatie op te leveren van de onderwijskwaliteit op osg Willem 

Blaeu. Deze moet zes weken na de start van het nieuwe schooljaar bij de Inspectie 

binnen zijn. Op basis van de zelfevaluatie besluit de Inspectie of zij ook nog onder-

zoek op de school verricht. Deze aanpak vloeit mede voort uit de positieve beoorde-

ling van SOVON in 2019 en de positieve herbeoordeling van het Murmellius Gym-

nasium in maart 2020.  

 

6. Kwartaalrapportage januari t/m maart 2020 (bijlage 6, ter bespreking). 

De RvT heeft met waardering kennisgenomen van het stuk en vraagt op twee specifieke punten om 

toelichting: ziekteverzuim BMO en risico leegstand gebouwen. Het relatief hoge verzuim bij BMO 

hangt samen met de relatief kleine schaal van het organisatieonderdeel, waardoor het tweetal lang-

durig zieke medewerkers sterk doorwerkt in het verzuimpercentage. Aan het risico t.a.v. de leegstand 

van gebouwen wordt nadrukkelijk aandacht besteed; zo zal het Van der Meij College de komende 

tijd ruimte verhuren aan de Hogeschool Rotterdam t.b.v. een opleiding op locatie van aankomende 

docenten PIE (Produceren, Installeren en Energie).  

 

7. Kaderbrief begroting 2021 (bijlage 7, ter bespreking). 

De auditcommissie heeft positief geadviseerd over de kaderbrief. De RvT neemt dit advies over en 

keurt de kaderbrief goed. In komende kaderbrieven zou zij graag meer aandacht zien voor strate-

gisch-inhoudelijke kaders onder de begroting. Ook wil zij vanaf komend jaar ook zelf nadrukkelijker 

stilstaan bij wenselijke financiële en strategisch-inhoudelijke kaders onder de begroting van 

SOVON.  

 

8. Praktische zaken: 

a. Vergaderplanning 2020-2021 (bijlage 8, ter vaststelling). 

De vergaderplanning wordt ongewijzigd vastgesteld. De professionalisering van de RvT 

b. Facturatie vergoedingen RvT (mondeling, ter bespreking). 

Besloten wordt dat de jaarlijkse vergoeding in twee termijnen wordt gefactureerd.   

 

9. Rondvraag. 

 Geen punten voor de rondvraag. 

 


