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 Terugblik Raad van Toezicht op 2020 

Voor de hele wereld was 2020 een bijzonder jaar, dat vooral in teken stond van het Covid-19 
virus. De scholen van SKOP hebben hier uiteraard zeer veel mee te maken gehad. Er is veel 
extra inzet, creativiteit en flexibiliteit gevraagd van alle werknemers van SKOP. Dat terwijl de 
werkdruk en de krapte op de arbeidsmarkt al jaren hoog is. Persoonlijke omstandigheden 
door ziekte of door zieke mensen in de (familiaire) omgeving en de verstoorde werk-privé 
balans, maakte het niet makkelijker voor de medewerkers van SKOP. Voor veel ouders is het 
ook een zwaar jaar geweest met noodgedwongen aanpassingen in de werk-privé sfeer. Dit 
had weer gevolgen voor de contacten met de scholen. Ook hier moesten de leerkrachten, 
ondersteuners en directie op een zo goed mogelijke manier meer om gaan.  

Toch heeft 2020 ons ook veel geleerd en zijn sommige ontwikkelingen in een 
stroomversnelling gekomen. Zo is de digitalisering van het onderwijs snel gevorderd. De 
onderlinge samenwerking lijkt -juist door de enorme uitdaging- op veel plekken te zijn 
versterkt. Het hele team van SKOP, op de vijf scholen en bovenschools, heeft laten zien over 
grote creativiteit en doorzettingsvermogen te beschikken. Hoewel iedereen smacht naar 
duidelijkheid, ritme en reguliere onderwijsvormen, hebben we het afgelopen jaar óók gezien 
tot welke indrukwekkende prestaties onze scholen in staat zijn. Het geven van online les, het 
organiseren van noodopvang, het hybride lesgeven en het op andere wijze in contact blijven 
met leerlingen en ouders hebben bruikbare inzichten gegeven voor nog beter onderwijs 
vanaf heden en richting de toekomst. De Raad van Toezicht (RvT) wil opnieuw trots 
uitspreken over de gezamenlijke prestaties van leerkrachten, ondersteuners en directie van 
SKOP over het afgelopen jaar.  

Ook de RvT zelf heeft zich moeten aanpassen. Allereerst in de manier van vergaderen. Dat 
ging al snel online. De afstemming met andere gremia dan de directeur-bestuurder (zoals 
GMR en directie) moesten ook op digitale wijze vorm krijgen. In februari 2020 heeft er nog 
een schoolbezoek (Johannesschool) plaatsgevonden, maar daarna zijn de schoolbezoeken 
uiteraard uitgesteld.  

          Samenstelling Raad van Toezicht 

Het toezicht op SKOP is vanaf de zomer van 2019 in handen van de RvT. In 2020 is een nieuw 
lid tot de RvT toegetreden, nadat eind 2019 een lid wegens privéomstandigheden haar 
functie moest neerleggen.  Zodoende bestaat de RvT weer uit 5 leden.  

Sinds de zomer van 2019 werkt de RvT met een vernieuwd toezichtskader. Dit is 
geïntegreerd in de jaarkalender. Als leidraad van het bestuurlijk handelen, hanteert de RvT 
de code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs. Voor de verantwoording op grond van de 
code van goed bestuur verwijzen wij naar het bestuursverslag.  De formele taken en 
verantwoordelijkheden van het bestuur en de RvT volgen uit de wet en zijn neergelegd in de 
statuten van de stichting. 
 
Specifiek is de RvT belast met onder andere de goedkeuring van de begroting, het 
jaarverslag (inclusief het bestuursverslag en de jaarrekening), het strategisch beleid en 
eventueel andere daartoe aangewezen besluiten. Daarnaast draagt de RvT zorg voor de 



aanwijzing van de accountant die belast is met de controle van de jaarrekening, de inrichting 
van het bevoegd gezag (ten minste door middel van een goedkeuringsrecht ten aanzien van 
statutenwijziging) en verzorgt de RvT het formele werkgeverschap ten opzichte van de 
bezoldigde schoolbestuurder. 
 
 Activiteiten 2020 
De RvT heeft dit jaar 14 activiteiten gehad. Het ging daarbij om 6 reguliere vergaderingen, 
een evaluatieavond met een externe begeleider over het eigen functioneren, drie 
afstemmingen met de GMR, een schoolbezoek (aan de Johannesschool), een ingelast RvT 
overleg zonder de directeur-bestuurder, de nieuwjaarsborrel (kerstactiviteiten zijn vanwege 
Covid-19 niet doorgegaan) en het jaarlijkse diner van het bestuur-RvT. Vanuit haar formele 
taken heeft RvT de volgende besluiten genomen: 

- Goedkeuring van jaarrekening en jaarverslag 2019; 
- Goedkeuring van begroting 2021; 
- Goedkeuring van meerjarenbegroting 2021-2024; 
- Evaluatiegesprek (werkgeversrol) met de directeur bestuurder 

Ook in 2020 heeft de RvT zich weer specifiek laten informeren over de ontwikkelingen in het 
primair onderwijs binnen SKOP in het licht van het strategisch beleidsplan. Zo is met de 
bovenschoolse kwaliteitsmedewerker uitgebreid gesproken over onderwijskwaliteit. Verder 
zijn thema’s als huisvestingsbeleid, personeels- en formatiebeleid, ICT-ontwikkelingen en 
privacy beleid aan de orde geweest en is de rapportage van de vertrouwenspersonen 
besproken.  
Bovenal heeft de RvT zich in 2020 laten informeren over de ontwikkelingen op de scholen 
omtrent Covid-19. Daarbij is bijvoorbeeld gelet op het in het vizier houden van alle 
leerlingen, aandacht voor continuïteit van het onderwijs en de toegenomen werkdruk voor 
leerkrachten.  
 
           Financiële situatie 
Wat betreft de financiën concludeert de RvT dat het resultaat van de stichting over 2020 en 
de meerjarenbegroting er goed uit zien. Er is een stevig weerstandsvermogen en gezonde 
financiële basis. De middelen zijn op rechtmatige wijze verworven en de besteding van de 
middelen geschiedt doelmatig. Tot deze conclusie komt de RvT door onder andere 
gesprekken met de externe controller, de onafhankelijke accountant en door het inzien van 
de nodige financiële documenten gedurende het jaar.  
 
De komende jaren wordt verdere aanscherping van de regelgeving omtrent de (besteding) 
van reserves bij onderwijsinstellingen verwacht. Samen met de externe controller zal de RvT 
de ontwikkelingen hierover volgen en er op toezien dat de stichting de reserves op de juiste 
wijze beheert en besteedt.  
 
Vooral het komende jaar (2021) en verder, verwachten de RvT dat de gevolgen van het 
Covid-19 virus nog grote invloed hebben op het primair onderwijs.  
 


