Verslag vergadering Raad van Toezicht
Vrijdag 17 december 2021
Via Teams

1. Opening
De voorzitter heet alle leden welkom, in het bijzonder het aanstaande nieuwe lid Ahmed
Amhaini. Tevens staat zij stil bij het feit dat dit het laatste RvT-overleg is van vertrekkend lid
Kan-Wah Hau.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
- De secretaris meldt het volgende. In het kader van de doordecentralisatie van de schoolgebouwen van SOVON in Heerhugowaard is destijds afgesproken dat de gemeente het
initiatief neemt om, ten behoeve van borging van haar economisch claimrecht, een hypotheek te vestigen op deze gebouwen. Half december is het CvB benaderd om dit in orde
te maken. Omdat de RvT goedkeuring moet geven is aan de gemeente gemeld dat e.e.a.
in maart 2022, na de dan geplande vergadering van de RvT, kan worden georganiseerd.
In genoemde vergadering wordt de kwestie schriftelijk aan de RvT voorgelegd.
- De bestuurder heeft een tweede brief ontvangen van de groep ‘Ouders_SOVON’, waarin
hem opnieuw wordt gevraagd om antwoorden op een reeks kritische vragen over het coronabeleid van SOVON en om een persoonlijk gesprek daarover met vertegenwoordigers van de groep. De bestuurder geeft aan vast te houden aan de eerder gekozen lijn en
géén gesprek met de groep aan te gaan. De RvT geeft de bestuurder in overweging de
beantwoording van de brief uit handen te geven aan een jurist. De bestuurder neemt dit
advies over.
3. Verslagen
a. Vergadering RvT 5 november 2021 (bijlage 1, ter vaststelling).
Het verslag wordt met enkele inhoudelijke kanttekeningen vastgesteld.
b. Auditcommissie 23 november 2021 (bijlage 2, ter bespreking).
 In de tweede zin bij punt 6 staat abusievelijk ‘eind 2022’ (moet zijn ‘eind 2021’).
Dit wordt aangepast.
 Naar aanleiding van het verslag, agendapunt Begroting 2022, herhaalt Kan-Wah
Hau zijn pleidooi (als gedaan in de auditcommissie) voor een moderne en aantrekkelijke presentatie van de begroting richting stakeholders, bijvoorbeeld door
een beknopte publieksversie te maken naast de formele ‘droge’ en uitgebreide
versie die nodig is voor de interne besluitvorming en de verantwoording aan de
accountant. Tevens herhaalt hij zijn pleidooi om in toekomstige begrotingen te
werken met financiële scenario’s.
c. Gesprek met CvS 26 november 2021 (bijlage 3, ter bespreking).
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Het verslag geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.
4. Actualiteiten
a. RvT (ter bespreking).
Geen opmerkingen.
b. CvB (bijlagen 4 t/m 7, ter informatie/bespreking).
De bestuurder geeft een toelichting op bijlage 4 (Memo actualiteiten):
 Paragraaf ‘Corona’: de Omicron variant grijpt om zich heen, met name op het
Huygens College waar momenteel ca. zestig nieuwe besmettingen zijn vastgesteld.
 Paragraaf ‘Bestuurlijke visitatie GSF’: het visitatiebezoek in januari van
SOVON aan de GSF wordt vanwege de coronasituatie uitgesteld, mogelijk geldt
dat ook voor het bezoek van de GSF aan SOVON in februari.
 Idem: ten aanzien van het ‘zelfevaluatierapport’ dat de bestuurder t.b.v. het visitatietraject heeft opgesteld, vraagt de RvT zich af of de passage over de onderwijskwaliteit van SOVON niet te positief is gelet op de kwaliteitsissues op diverse
scholen. De bestuurder geeft aan dit in overweging te zullen nemen.
 Passage ‘Vacatures schoolleiding’: naar aanleiding van de pilot op de BSG met
een alternatieve positionering van de taken op het gebied van bedrijfsvoering,
geeft de bestuurder aan dat ook het Murmellius Gymnasium géén plaatsvervangend rector heeft en dus een vergelijkbare lijn volgt.
 Passage ‘Kwaliteitsbezoeken 2021-2022’: naar aanleiding hiervan spreekt de
RvT haar zorg uit over leerachterstanden (als gevolg van corona) bij leerlingen.
De bestuurder deelt deze zorgen. Hij merkt op dat het goed is dat de overheid
ruime middelen beschikbaar stelt om deze achterstanden weg te werken, maar
dat als er veel lessen uitvallen en leerlingen thuiszitten als gevolg van coronabesmettingen en schoolsluitingen, die middelen niet kunnen worden ingezet en dus
geen uitkomst bieden.
 Passage ‘Periodiek bestuurlijk gesprek Inspectie’:
 In het gesprek is specifiek ingegaan op een aantal actuele kwaliteitsissues
op de SOVON-scholen, te weten de onderbouwsnelheid op het Murmellius Gymnasium, het bovenbouwsucces op de BSG, vmbo-kader op het
VMC en het vwo op het Huygens College. De bestuurder heeft de betrokken schoolleiders opdracht gegeven op deze issues met plannen van aanpak te komen.
 In het gesprek heeft de Inspectie aangegeven dat zij in de komende tijd
haar aandacht (nog) verder gaat verleggen van scholen naar bestuursniveau. Daarbij zal zij tevens Raden van Toezicht gaan bevragen en aanspreken op haar toezichthoudende rol met betrekking tot de onderwijskwaliteit. Naar aanleiding hiervan stelt de bestuurder voor om naast de
remuneratiecommissie en de auditcommissie, tevens een commissie onderwijs en kwaliteit binnen de RvT op te starten. Het voorstel wordt overgenomen. In de vergadering in maart 2022 wordt een concrete opzet
voorgelegd.
 Overig:
 De RvT stelt de vraag wat, gezien de coronasituatie, de verwachtingen
zijn ten aanzien van de examens dit schooljaar. De bestuurder geeft aan
hierover voor de kerstvakantie nadere berichten te verwachten van OCW.
Waarschijnlijk is dat examenleerlingen ook dit schooljaar kunnen rekenen op versoepelingen zoals vorig jaar toegepast (met uitzondering van
de ‘duimvakken’). De RvT vraagt vervolgens of de diploma’s door deze
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versoepelingen niet minder waard zullen zijn. De bestuurder geeft aan
dat dit niet het geval is.
De RvT stelt de vraag wat ‘burgerschapsonderwijs’ is. De bestuurder
schetst dat het er hierbij om gaat dat scholen in elk vak en in elke les
(waar relevant) aandacht besteden aan de ontwikkeling van maatschappelijke en burgerschapsvaardigheden van leerlingen. In de kwaliteitsbezoeken is burgerschapsonderwijs al een vast thema. Enkele SOVONscholen zijn er al ver mee, waaronder osg Willem Blaeu.

5. Kwartaalrapportage juli t/m september 2021 (bijlage 8, ter informatie/bespreking)
De RvT heeft geen vragen of opmerkingen over dit stuk.
6. Meerjarenbegroting 2022-2026 (bijlagen 9 en 10, ter goedkeuring)
De RvT heeft de volgende vragen en opmerkingen:
- Hoe staat het met de in de begroting vermelde vernieuwing/uitbreiding van de schoolgebouwen van Huygens College en Focus? De bestuurder geeft aan dat met ingang van dit
schooljaar de locatie Windmolen ingrijpend is gerenoveerd. Voor de locatie middenweg
zijn plannen in ontwikkeling, zo nodig worden noodlokalen geplaatst.
- Wat doet de bestuurder aan de in de begroting vermelde leegstand van schoolgebouwen? De bestuurder meldt dat er intussen nagenoeg geen leegstand meer is. Alleen op
het Van der Meij College is momenteel sprake van leegstand. Hiervoor zijn scenario’s in
ontwikkeling in samenwerking met De Viaan en De Spinaker (VSO). Mogelijk wordt
ruimte geboden aan de opvang van asielzoekers.
- Wat doet SOVON om de in de begroting vermelde personeelstekorten op te lossen? De
bestuurder geeft aan dat hiervoor onder meer wordt samengewerkt met csg Jan Arentsz.
In de RvT-vergadering van maart volgt een nadere toelichting.
- Kies bij volgende begrotingen voor een moderner en aantrekkelijker presentatie richting
stakeholders. Verder: werk in komende begrotingen financiële scenario’s uit. Zie ook
agendapunt 3b, tweede bullet).
De RvT keurt de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2026 goed.
7. Dossier nieuwbouw BSG (bijlagen 11 t/m 15, ter bespreking/goedkeuring)
In zijn visienotitie betoogt de bestuurder dat in zijn ogen, de BSG voldoende bestaansrecht
heeft, dat nieuwbouw/renovatie van de school dus relevant en bovendien momenteel noodzakelijk is, en dat een eigen investering hierin van SOVON á € 1 miljoen opportuun is. De argumentatie van de bestuurder is ter toetsing voorgelegd aan externe experts, met als uitkomst:
- Toets Van Beekveld & Terpstra (B&T) ten aanzien van het veronderstelde bestaansrecht
van de BSG:
B&T acht de door de bestuurder opgevoerde argumenten op dit punt valide en is met de
bestuurder van mening dat de BSG, gelet op het profiel van de school en de verwachtingen met betrekking tot de toekomstige instroom (en krimp), strategisch perspectief heeft
en levensvatbaar is.
- Toets HEVO ten aanzien van de vermeende noodzaak en wenselijkheid van renovatie/nieuwbouw van de BSG en een eigen investering van SOVON á € 1 miljoen:
HEVO acht de door de bestuurder opgevoerde argumenten op dit punt valide en is van
mening
 dat nieuwbouw/renovatie noodzakelijk is gezien de huidige staat van het schoolgebouw en tevens de aantrekkingskracht van de school kan bevorderen;
 dat ‘niets doen’ geen optie is omdat de exploitatiekosten van het schoolgebouw
dan sterk zouden oplopen;
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dat een eigen investering van SOVON á € 1 miljoen opportuun en zelfs aan de
beperkte kant is.

Op basis van deze externe toetsing en nadere feitelijke onderbouwing keurt de RvT het voorstel
van de bestuurder – voor een eigen investering van € 1 miljoen in de nieuwbouw/renovatie van
het schoolgebouw van de BSG – goed.
8. Rondvraag, sluiting
- De bestuurder meldt dat de RvT-leden op korte termijn een kerstpakket van SOVON tegemoet kunnen zien.
- Voorzitter en leden RvT, bestuurder en secretaris danken vertrekkend lid Kan-Wah Hau
voor de plezierige samenwerking en wensen hem veel succes met zijn werkzaamheden in
de komende periode.
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