Verslag vergadering Raad van Toezicht
Vrijdag 5 november 2021, 8.30 – 12.30 uur
Via Teams

1. Mededelingen en ingekomen stukken
- De bestuurder deelt mee dat de SOVON-professionaliseringsmiddag van 11
november vanwege de coronasituatie wordt verplaatst naar voorjaar 2022.
- De bestuurder memoreert de brief van een grote groep ouders, waarin deze
hem vragen zich te verantwoorden over zijn coronabeleid en een aantal vragen hierover te beantwoorden. De brief én de reactie hierop per mail, zijn al
in bezit van de RvT.
2. Verslag vergadering RvT 3 september (bijlage 1, ter vaststelling)
Het verslag geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen:
- Punt 5e, tweede bullet: de laatste zin is onjuist en wordt verwijderd.
- Punt 9a: de eerste zin is onjuist en wordt verwijderd.
Een aangepaste versie van het verslag wordt bij de stukken voor 17 december gevoegd. Met deze wijzigingen stelt de RvT het verslag vast.
3. Actualiteiten RvT
De voorzitter RvT en de bestuurder hebben een gesprek gevoerd met de voorzitter
RvT en de nieuwe bestuurder van csg Jan Arentsz. Het was een plezierig gesprek
dat een vervolg krijgt. Beide bestuurders hebben op 10 november een nieuwe afspraak waarin een vervolggesprek met de voorzitters RvT wordt voorbereid.
4. Actualiteiten College van Bestuur (bijlage 2, ter informatie)
De RvT geeft aan het bijgevoegde stuk op prijs te stellen. De in het stuk beschreven actualiteiten worden kort mondeling toegelicht door de bestuurder. In zijn
schets neemt de bestuurder ook de kwaliteitsbezoeken aan de scholen (die in oktober en november plaatsvinden) en de collegiale visitaties (die binnenkort gaan
starten) mee.
5. Vergaderplanning en studiebijeenkomst (bijlage 3, ter bespreking)
- Het voorstel m.b.t. de introductie van A. Amhaïni is akkoord, met de kanttekening dat de briefing op 17 december plaatsvindt door de secretaris en
K.-W. Hau en er een aparte afspraak wordt gepland tussen het nieuwe lid en
R. van Rijn (als voorzitter auditcommissie).
- De voorzitter RvT en K. van der Gaast vertegenwoordigen de RvT op 1 februari van 14.00-14.45 in het interview met de visitatiecommissie van de GSF.
- Er komen in 2022 twee studiebijeenkomsten. Het secretariaat BMO plant
beide afspraken.

6. Visiedocument bestuurder over BSG en osg Willem Blaeu
(bijlage 4, ter bespreking en besluitvorming wat betreft nieuwbouw BSG)
De RvT vraagt de bestuurder om de analyse en voorstellen in het document extern
te laten toetsen. Deze externe toets komt in de vergadering van 17 december aan
de orde.
7. Rondvraag
- De bestuurder vraagt of de RvT behoefte heeft aan een studiebijeenkomst met
de andere Raden van Toezicht van de TOP-groep. De RvT geeft aan hier op
dit moment geen behoefte aan te hebben.
- E. Winters vraagt of het onderwijs door de gemeente Alkmaar wordt betrokken bij de uitwerking van haar bouwvisie. De bestuurder geeft aan dat dit nog
niet het geval is en zal dit aankaarten in het geplande gesprek met de wethouder over de meerjarenbegroting.

*Waar geen bijlagen worden genoemd, is sprake van mondelinge toelichting

