Bijlage 1: Stichting structuur
De volgende 4 besturen en daaronder vallende scholen zijn aangesloten bij het
Samenwerkingsverband:
Bestuur en scholen:
• SVOK (stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland) vormt als
Stichting het bestuur van drie scholengemeenschappen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
•
•

de Kennemer Praktijkschool
Het Kennemercollege Beroepsgericht
Het Kennemercollege MAVO
Het kennemercollege HAVO/VWO
Het Jac. P. Thijsse College
Het Bonhoeffer College

Het Clusiuscollege
7. locatie Castricum
de Aloysiusstichting
8. Het Molenduin
Stichting Heliomare Onderwijs
9. Heliomare Onderwijs
10. de Zevensprong

adm.nr.
41009
28BN00
27MD02
27MD01
27MD00
20MH00
00ZD00
40673
25EF02
18XY00
40837
01MI00
00TD00

3.3 Stichtingsstructuur
De Stichting kent de volgende gremia
De stichting kent als organen:
a. Het Bestuur; Directeur-Bestuurder
b. De Raad van Toezicht.
De directeur-bestuurder functioneert als stichtingsbestuur. De Raad van Toezicht functioneert als
intern toezichthoudend orgaan. De stichting kent buiten de genoemde organen, geen andere
organen die namens de stichting kunnen handelen of zeggenschap in de zin van (gedeelde)
bestuursmacht kunnen uitoefenen, behoudens natuurlijke personen die daartoe op basis van een
uitdrukkelijke volmacht door het Bestuur worden aangewezen. Structuur en Gremia:
1. De Directeur-Bestuurder, is belast met het aansturen van het Samenwerkingsverband;
2. De Ondersteuningsplanraad, bestaat uit vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden
van de scholen, en die conform de WMS instemmingsbevoegdheid heeft met betrekking tot het
ondersteuningsplan;
3. Medezeggenschapsraad van het Samenwerkingsverband; Deze medezeggenschapsraad P.
bestaat uit twee leden bestaan die worden gekozen uit- en door het personeel dat in dienst is,
dan wel ten minste zes maanden te werk is gesteld zonder benoeming, bij het
Samenwerkingsverband.
4. Het RASTT, wijst alle extra ondersteuning aan leerlingen toe, waaronder ook de
toelaatbaarheids-verklaringen tot speciaal onderwijs en +VO. Ook verzorgt het RASTT
ondersteuning en advies aan de scholen en vervult tevens een monitoringsfunctie in opdracht

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

van de directeur-bestuurder van het SWV;
De adviescommissie bezwaarschriften
Diverse themagroepen, die naar behoefte ingesteld worden. De themagroepen zijn veelal
projectmatig van opzet en kunnen daarom een tijdelijk karakter hebben;
De adviesraad: bestaande uit vier directies vanuit de aangeslotenen. Het overleg heeft een
klankbord- en adviesfunctie naar de directies van de scholen binnen het SWV.
De plenaire netwerkbijeenkomsten waarin de schooldirecties voltallig bijeenkomen;
Het Kaderoverleg, waarvan de leden gekozen worden uit het plenair overleg.;
De centrale dienst, die als rechtspersoon opdrachtgever is voor functionarissen die in het
Samenwerkingsverband met taken zijn belast. Hiertoe behoren
- de stafmedewerkers (administratie, beleid)
- de leden van het RASTT
- de consulenten Passend Onderwijs: de consulenten RASTT en de trajectondersteuners.
ZOCO-overleg; bestaat uit de zorgcoördinatoren van de scholen die in gezamenlijkheid
verantwoordelijk zijn voor de verdere inhoudelijke uitwerking van producten en
professionalisering van de ondersteuningsstructuur binnen de scholen van het SWV.

