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1 Opening en mededelingen 

Besluit
Mevrouw van der Ham zit de vergadering voor en opent dit jaargesprek. 
Bestuurder mevrouw van der Krogt neemt CTOO-leden mevrouw van der Ham en 
de heer Kwaak mee in de ervaringen die SDL heeft met het geven van onderwijs in 
coronatijd. Op de vraag hoe het gesteld is met de ventilatie op de scholen wordt 
aangegeven dat hier recentelijk is geïnvesteerd. Op de scholen is de ventilatie  op 
orde. De werkdruk onder het personeel is in deze bijzondere tijden hoog. Tot slot 
kondigt mevrouw van der Krogt aan volgend jaar met pensioen te gaan.  

2 Jaarverslag 2019 & Begroting 2021 

Besluit
Bestuurder licht de jaarstukken van 2019 en de begroting van 2021 toe.  CTOO 
vraagt daarbij aandacht voor de volgende onderwerpen: 

- Wat is de verwachting ten aanzien van daling in leerlingenaantallen? Aangegeven 
wordt dat de tussentijdse instroom van leerlingen lager is dan voorgaande jaren. 
Naar verwachting zijn er komende jaren op basis van demografische variabelen 
minder leerlingen. Dit is een regionaal vraagstuk. De flexibele schil kan vertaling 
van deze daling in leerlingenaantallen in de formatie opvangen, daar hoeven geen 
specifieke voorzieningen voor worden getroffen. Opgemerkt wordt dat door 
natuurlijk verloop verwacht wordt dat jong talent behouden kan worden. 

- Kunnen er vakken nu niet aangeboden worden, omdat openstaande vacatures 
niet vervuld kunnen worden? SDL geeft aan hier ook meer geconfronteerd te 
worden, maar in te zetten op opleiding van eigen docenten op hierop te 
anticiperen. Als opleidingsschool ontvangt SLD ook veel stagaires. 

- Samenwerking met NOVA tienercollege wordt nader toegelicht: op OPOD-locatie 
zitten leerlingen die worden geselecteerd door OPOD met name die niet zo tot hun 
recht komen in groep 7 en 8 omdat zij bijvoorbeeld niet voldoende uitgedaagd 
worden. Dit concept heet Onderzoekend Leren, waarbij wordt ingezet op 
drempelloos doorstromen naar klas 1 en 2. Project 10-14 onderwijs is een landelijk 
project, waarin goede doorlopende leerlijnen van basisschool naar middelbare 
school beslag moeten krijgen. Drie jaar geleden is projectgroep gestart. In 
Expeditie VO kunnen leerlingen van groep 8 kennismaken met VO in klas 1 in een 
lessituatie. Ondersteunend taal en rekenen. Dit zijn geen leerlingen met een 
achterstand, maar kinderen waarvan leerkracht groep 8 zitten kunnen op 



aanwijzing van de leerkracht hieraan deelnemen. Ook voor docenten in klas 1 en 2 
is het belangrijk om te leren hoe kinderen in groep 8 leren.  CTOO complimenteert 
SDL met deelname aan deze mooie projecten. 

 - Het ziekteverzuim is op dit moment laag.  Laatste jaar zat SDL op landelijk 
gemiddelde.

- Strategisch beleidsplan staat op de website (zie https://www.dalton-
dordrecht.nl/organisatie). Inzet op samenwerking tussen de verschillende 
uitstroommogelijkheden van leerlingen, waardoor kinderen meer mogelijkheden 
krijgen tot ontwikkeling. Voornemens om meer te gaan samenwerken met OPOD 
om de knip tussen OPOD en SDL kleiner te maken.  

3 CTOO Werkdocument 

Besluit
Bestuurder geeft in reactie op concept-werkwijze van CTOO aan begrip te hebben 
voor de nieuwe werkwijze, maar van mening te zijn dat CTOO op gebied van 
goedkeuring jaarrekening en begroting op de stoel van Raad van Toezicht gaat 
zitten. In de statuten staat op genomen dat die bevoegdheid bij het interne 
toezichtsorgaan is belegd. Onafhankelijk accountant beoordeelt de jaarrekening.

CTOO verwijst naar bepaling in wetgeving en geeft aan terughoudend te willen zijn 
in deze toetsing. Afspraak wordt gemaakt dat dit punt nader wordt uitgezocht, ook 
in het licht van hetgeen is bepaald in de statuten. Daarbij is ook oog voor de wijze 
waarop andere stichtingen van Openbaar Onderwijs hiermee omgaan. Medio maart 
wordt een nieuwe afspraak ingepland om de informatie bij elkaar te leggen en tot 
een vervolg te komen. 

4 Rondvraag 

Besluit
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

5 Sluiting 

Besluit
Bestuurder merkt tot slot op dat SLD voor de Kerstvakantie is gehackt. Hier is 
adequaat op gereageerd.Voorzitter sluit hiermee dit jaargesprek. 
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