
Op dinsdag 24 januari 2023 vergadert de Commissie van Toezicht op het Openbaar 
Onderwijs  op locatie Stedelijk Dalton Lyceum, Eulerlaan 51 te Dordrecht, aanvang 16.00 
uur.

Er wordt gestart met een werkbezoek.

OPENING
1 Opening en mededelingen

Toelichting:
Fase: Werkbezoek aan Stedelijk Dalton Lyceum
Commissiegriffier: D.G.H. van Poppel
Locatie: Eulerlaan 51, Dordrecht
Leden van de Commissie van Toezicht Openbaar Onderwijs (CTOO) brengen 
een werkbezoek aan Stedelijk Dalton Lyceum en maken dan kennis 
met  bestuurder Rob Bijeman.

Op CTOO-vergadering 6 september 2022 heeft CTOO de jaarrekening 2021 
van Stedelijk Dalton Lyceum besproken en aangegeven de aanbevelingen uit 
de ambtelijke memo over de jaarstukken 2021 over te nemen voor het 
relatiegesprek en daarbij in het bijzonder in te gaan op:

• het tekort aan leerkrachten bij met name de Internationale Schakelklas 
(ISK) 

• de verwachte leerlingendaling i.v.m. krimp en de profilering van de 
verschillende schoollocaties ten opzichte van de pijlers uit het nieuwe 
beleidsplan

• het onderzoek van de Inspectie van Onderwijs; kunt u de 
aanbevelingen toelichten?

Aansluitend vindt op locatie een inhoudelijke vergadering plaats over de 
ontvangen begrotingen 2023 van Johan de Witt-gymnasium, Nestas 
Scholengroep en het Stedelijk Dalton Lyceum. In de Geactualiseerde werkwijze 
CTOO staat beschreven op welke wijze CTOO toezicht houdt op de continuïteit 
van het openbaar onderwijs in Dordrecht.

STUKKEN TER BESPREKING
2 Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2023-2026 Johan de Witt-Gymnasium

Toelichting:
CTOO heeft op 14 juni 2022 een werkbezoek gebracht aan het JdW-
gymnasium en het volgende relatiegesprek wordt conform werkwijze over 2 
jaar ingepland (2024). Beantwoording van de vragen die door CTOO zijn 
gesteld n.a.v. jaarrekening 2021 is toegevoegd aan de stukken. Ook het 
ambtelijke advies over de begroting 2023 is toegevoegd. 
Openstaand punt is de voorgestelde Statutenwijziging. Ambtelijk is er contact 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-van-Toezicht-op-het-Openbaar-Onderwijs-Dordrecht/2022/6-september/16:30/Besluitenlijst-en-Notulen
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Memo-CTOO-SDL-jaarstukken-2021.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Memo-CTOO-SDL-jaarstukken-2021.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht-1/2021/22-juni/14:00/Vaststellen-geactualiseerde-werkwijze-CTOO-Raadsvoorstel
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht-1/2021/22-juni/14:00/Vaststellen-geactualiseerde-werkwijze-CTOO-Raadsvoorstel


met de notaris. Ter vergadering wordt kort ingegaan op de stand van zaken.

3 Begroting Nestas Scholengroep 2023 
Toelichting:
Op 22 november 2022 heeft CTOO een werkbezoek aan Nestas Scholengroep 
afgelegd. Samengevat is in overleg met bestuurders Frank Tigges en Saskia 
van Duijn, Maaike van der Gaag (directeur van de Mondriaan) en Marlou van 
Lent (bestuurssecretaris) teruggeblikt op de aanleiding voor bestuurlijke fusie 
tussen openbaar en katholiek onderwijs: hoe er naar kinderen wordt gekeken; 
conceptscholen, bijvoorbeeld Jenaplan en Montessori. Nestas heeft in totaal 22 
locaties, waarvan 8 scholen zijn opgenomen in het Dordts Leerprogramma. 
Bestuur van Nestas heeft aandacht van raadsleden gevraagd voor de beperkte 
beschikbare woonruimte voor onderwijspersoneel, het betaald parkeren voor 
leraren die op locaties in het centrum werken en de achterblijvende 
verduurzaming van de onderwijshuisvesting.
Ambtelijke advies over de begroting 2023 is toegevoegd aan de 
vergaderstukken.

4 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 Stedelijk Dalton Lyceum  
Toelichting:
Op CTOO-vergadering 6 september 2022 heeft CTOO de jaarrekening 2021 
van Stedelijk Dalton Lyceum besproken. Beantwoording van het Stedelijk 
Dalton Lyceum van de inhoudelijke vragen die zijn gesteld, zijn toegevoegd 
aan dit dossier. 

5 Vaststellen statutenwijziging Johan de Witt-gymnasium
Toelichting:
U wordt voorgesteld positief te adviseren over bijgaande voorgestelde 
statutenwijziging van het Johan de Witt-gymnasium.

TENSLOTTE
6 Rondvraag
7 Sluiting

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het 
uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de 
privacywetgeving.

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Dordtse-Dinsdag-Beeld-en-oordeelsvormende-commissies/2022/22-november/16:02/CTOO-Werkbezoek-OPOD-Nestas-Scholengroep
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-van-Toezicht-op-het-Openbaar-Onderwijs-Dordrecht/2022/6-september/16:30/Besluitenlijst-en-Notulen

