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Aan de gemeenteraad,
Conform de statuten van het Johan de Witt-gymnasium delen wij u mede dat het bestuur
in de vergadering van 24 april 2006 heeft besloten de jaarrekening 2005 (periode
l maart 2005 tot en met 31 december 2005) met toelichting voorlopig vast te stellen.
De jaarstukken bestaan uit (een bestuurlijke terugblik 2005, een directieverslag) en de
jaarrekening (met accountantsverklaring).
In de bestuurlijke terugblik 2005 en het directieverslag worden de onderwerpen kort
aaangegeven.
De rekening informeert over de balans, toelichting op de balans, verlies en winstrekening,
toelichting op de winst en verliesrekening en de resultaatbestemming.
Het bestuur verzoekt de gemeenteraad de jaarrekening 2005 met toelichting goed te
keuren.
Hoogachtend,
Het bestuur van het Johan de Witt-gymnasium

de secretaris

de v<

Bestuurlijke terugblik on 2005
Rekening 2005
De eerste jaarrekening over de periode van l maart 2005 tot en met 31 december 2005
van de Stichting Johan de Witt-gymnasium is een feit.
Het jaar 2005 was in bestuurlijke zin een bewogen jaar. Een nieuw bestuur met de
opdracht om voor l januari 2006 aan de gemeenteraad van Dordrecht advies uit te
brengen over de (definitieve) bestuurlijke vorm per l januari 2007.
Het bestuur wordt gevormd door twee wethouders en een lid op voordracht van de
oudergeleding van de Medezeggenschapsraad van de school. Het bestuur en de rector
worden ondersteund door een ambtelijk secretaris.
Verzelfstandiging per l maart 2005
Interne werkwijze
Sinds l maart 2005 valt het Johan de Witt-gymnasium onder openbare Stichting Johan de
Witt-gymnasium.Het bestuur is enthousiast van start gegaan met het vaststellen van de
interne werkwijze, de communicatie met het personeel, de ouders en de leerlingen. In
juni 2005 is na advies van de MR een directiestatuut vastgesteld waarin de door het
bestuur aan de rector gemandateerde de taken en bevoegdheden zijn vastgelegd.
Verder heeft het bestuur voor wat betreft de gongconcern zaken besluiten genomen
betreffende: vaststelling begroting 2005, CAO-VO 2005-2006 en het sluiten van een
verzekering betreffende bestuurders aansprakelijkheid.
Tussen het bestuur en de schoolleiding is een regelmatig overleg. De rector neemt deel
aan de bestuursvergaderingen. Aantal bestuursvergaderingen in 2005: 7.
Bestuurlijke vormgeving
Het bestuur had onder meer de opdracht om voor l januari 2006 advies uit te brengen
over de (definitieve) optimale bestuursvorm voor het Johan de Witt-gymnasium per l
januari 2007. Door het bestuur is in mei 2005 gekozen voor een zodanige aanpak dat
input en betrokkenheid bij de voorbereiding van het op te stellen advies vanuit de MR en
de Oudervereniging gewaarborgd was. In januari 2006 is met instemming van de MR en
Oudervereniging door het bestuur een advies aan de gemeenteraad uitgebracht inzake de
definitieve bestuursvorm voor het Johan de Witt-gymnasium. Advies:
1. af te zien van bestuurlijke schaalvergroting voor het Johan de Witt-gymnasium;
2. over vijfjaar de bestuursvorm te evalueren;

3. het bestuur te verzoeken uiterlijk l mei 2006 aan de raad voor te leggen:
• een besluit tot wijziging van de statuten (ter goedkeuring);
• een profiel van het definitief bestuur, met betrekking tot omvang,
kwaliteiten en binding (ter vaststelling);
• een procedurevoorstel voor benoeming van de leden van het bestuur.
Unilocatie
In september 2005 is het" programma van eisen" vastgesteld betreffende de bouw van
unilocatie. De rector heeft namens het bestuur zitting in bouwteam. De planning is
zodanig dat" in gebruik name" per l augustus 2008 plaatsvindt.
Samenwerkingsverband VO
Door het bestuur is in november 2005 het voornemen uitgesproken betreffende
bestuurlijke aansluiting bij het samenwerkingsverband SWV. Vervolg gesprekken van
de schoolleiding moeten inzicht geven in de voor- en nadelen van een dergelijke
deelname. In de eerste helft van 2006 vindt definitieve besluitvorming plaats.
Onderwijs inhoudelijk
Schoolplan 2006-2010
In oktober 2005 is het concept Schoolplan 2006-2010 inhoudelijk besproken en besloten
het concept te bespreken met de diverse geledingen binnen het Johan de Wittgymnasium. Tevens is een tijdpad vastgesteld betreffende het vaststellen van het
Schoolplan in april 2006.
Analyse examen resultaten 2005
De resultaten van het "centraal examen" zijn door het bestuur geanalyseerd. Voor 2006
wordt er gewerkt met een strakkere aanpak examentraining. Het doel van deze aanpak is
erop gericht dat de examenresultaten beter aansluiten bij het landelijk gemiddelde.
Door het bestuur en de schoolleiding wordt conform het bepaalde in artikel 23 van de
Statuten gehandeld met betrekking tot:
-algemene toegankelijkheid zonder onderscheid van godsdienst of levensovertuiging:
-levensbeschouwelijke pluriformiteit met eerbiediging van ieders godsdienst of
levensovertuiging;
-non-discrimininatie en gelijke benoembaarheid van personeel.
Aantal personeelsleden en fte's
Personeelsleden per 01-03-2005
Personeelsleden per 31-12-2005

: 57
: 58

Formatieplaatsen per 01-03-2005
Formatieplaatsen per 31-12-2005

: 45,6
: 46,2

Aantal leerlingen
01-03-2005
31-12-2005

:595
:617

Dordrecht, 31 maart 2006
Het bestuur van de Stichting Johan de Witt-gymnasium
de secretaris
de voorzitter

