
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE VAN TOEZICHT OP HET OPENBAAR ONDERWIJS DORDRECHT VAN  6 

SEPTEMBER 2022

1 Opening en mededelingen 

Besluit
Agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2 Aanwijzen voorzitter CTOO 

Besluit
CTOO stemt unaniem in met het aanwijzen van de heer D.T.J. van Leeuwen als 
voorzitter.

3 Jaarstukken Stedelijk Dalton Lyceum SDL 2021 Stichting Openbaar 
Onderwijs 

Besluit
Ambtelijke toelichting op de memo wordt gegeven door Serge Bomius. CTOO 
neemt de aanbevelingen voor het relatiegesprek over. Ook wordt aandacht 
gevraagd voor het tekort aan leerkrachten bij met name de Internationale 
Schakelklas (ISK). Suggestie wordt gedaan om de aanbevelingen van de Inspectie 
van het Onderwijs te bevragen in het relatiegesprek. De daling aan 
leerlingenaantallen lijkt verklaard te kunnen worden dezelfde trend die terug te 
zien is in het demografische beeld. 

4 Jaarverslag 2021 Stichting Johan de Witt-gymnasium 

Besluit
CTOO heeft op 14 juni jl een werkbezoek gebracht aan het JdW-gymnasium en het 
relatiegesprek wordt dan ook pas over 2 jaar ingepland (2024). Vraag wordt 
gesteld of deze stichting ook leerlingen na het doorlopen van ISK lesgeven op het 
VO. Deze vraag wordt gesteld in het licht van het risico dat is beschreven over het 
hoge eigen vermogen. Daarnaast wordt de vraag gesteld hoe deze stichting 
omgaat met het niet meer mogen vragen van vrijwillige ouderbijdrage. Dat staat 
niet vermeld in het jaarverslag 2021. Beide vragen worden uitgezet bij JdW-
gymnasium.

5 Jaarstukken 2021 Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht Nestas (OPOD) 

Besluit
In 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met een bestuurlijke fusie tussen OPOD 
(openbaar onderwijs) en SKOBA (katholiek onderwijs). De doorwerking hiervan in 
praktijk voor leerlingen, ouders en medewerkers staat niet beschreven in dit 



jaarverslag 2021, maar kan wel bevraagd worden tijdens het werkbezoek. Nestas 
heeft 7 scholen die deelnemen aan het Dordts Leerprogramma. In de 
Onderwijsvisie, die is opgesteld in samenwerking met primair 
onderwijsinstellingen, is expliciet de koppeling gelegd met de flankerende 
ondersteuning zoals door het Sociaal Wijkteam wordt aangeboden. In het politiek 
akkoord 2022-2026 staat aangekondigd dat er ook voor het voortgezet onderwijs 
een visie wordt opgesteld. Aanbevelingen voor het relatiegesprek worden 
overgenomen door CTOO. 

6 Brief aan gemeenteraad inzake openbaar onderwijs in de gemeente 

Besluit
Commissie neemt de brief ter kennisgeving aan.

7 Aankondiging nieuwe voorzitter College van Bestuur Stedelijk Dalton 
Lyceum 

Besluit
Commissie neemt de brief ter kennisgeving aan.

8 Rondvraag 

Besluit
De relatiegesprekken met het Stedelijk Dalton Lyceum en OPOD (Nestas 
Scholengroep) worden gecombineerd met twee werkbezoeken. Deze staan gepland 
op 11 oktober (SDL) en 22 november (Nesas Scholengroep).

9 Sluiting 

Besluit
Voorzitter sluit de vergadering om 17.15u.


