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Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Ameland 
 
 

 Besluitenlijst voor de vergadering van  
 

14 november 19.30  uur  
 

locatie: gemeentehuis Ballum - Ameland 
 
 
AANWEZIG:  
C. Plagge (voorzitter) 
S. de Haan (vice voorzitter) 
J.N. Schoustra (secretaris) 
D. van Dillen  
W. de Vries (directeur a.i. openbaar basisonderwijs) 
J.J. Werkman (coördinator Onderwijs, Personeel & Organisatie gemeente Ameland) 
 
AFWEZIG: 
 
 
 
1. Opening 
 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de bijeenkomst.  
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

 
 Ingekomen stukken: 

-Brief DUO d.d. 15 september 2017 m.b.t. afwikkeling jaarverslag 2016 à voor kennisgeving 
aangenomen/ 
-Ruimte in regels van ministerie à voor kennisgeving aangenomen. 
-Friese onderwijsdag 29-11-2017 à voor kennisgeving aangenomen 
-Passend Onderwijs, nieuwe statuten en bestuurs / managementstatuut à voor kennisgeving 
aangenomen à aandacht houden voor handhaving bijzondere afspraken Friese Waddeneilanden. 
 
Mededelingen: 
 
Directie: 

 -Inzet schaduw IB-ers met als doel vermindering kwetsbaarheid à voor kennisgeving aangenomen. 
 -Wervings- en selectieprocedure starten m.b.t. invallers groepsleerkracht en onderwijsassistent. 
 -Verbetering van de samenwerking op schoolniveau à  akkoord. 
 
 Voorzitter: 

-Laaggeletterdheid à verhoogde aanwezigheid op Ameland ten opzichte van elders à agenderen 
voor bijeenkomst lokaal onderwijs overleg.  

 
3. Afzender: cluster Samenleving 
 Datum: 13 september 2017 
 Onderwerp: besluitenlijst van de vergadering van 13 september 2017 
 Advies: vaststellen 
 Besluit: conform advies besloten 
 Toelichting:  
 
4. Afzender  directie 
 Datum:  25 oktober 2017 
 Onderwerp:  rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek OBS ‘t Ienster 
 Advies:  bespreken 
 Besluit:  1. Akkoord met rapport. 
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  2. Plan van aanpak ontwikkelen en voorleggen aan bestuur 
 Toelichting:  
 
5. Afzender directie  
 Datum: 30 oktober 2017 
 Onderwerp: terugkoppeling veranderingsproces directie 
 Advies: bespreken 
 Besluit:  voor kennisgeving aangenomen. 
 Toelichting:   
 
6. Afzender: cluster Samenleving 
 Datum: 30 oktober 2017 
 Onderwerp:  onderhoudsplannen OBS ’t Ienster en OBS de Schakel 
 Advies: vaststellen en verwerken in meerjarenbegroting 
 Besluit: 1. Conform advies vastgesteld. 
   2. vraag over p.m. post onder punt 61 bij OBS de Schakel 
   3. Gesprek initiëren over mogelijke duurzaamheidsmaatregelen openbare basisscholen.  
 Toelichting  
 
7.Afzender: directie  

Datum: 30 oktober 2017 
 Onderwerp:  formatieplan 2017-2018 
 Advies: bij wijze van definitief besluit vaststellen 
 Besluit: conform advies besloten 
 Toelichting GMR heeft ingestemd 
 
8.  Afzender: directie  
 Datum: 30 oktober 2017 
 Onderwerp:  schooljaarverslag 2016-2017 “de Schakel” en “’t Ienster” 
 Advies: bij wijze van definitief besluit vaststellen 
 Besluit: conform advies besloten 
 Toelichting  
 
9. Afzender: directie 
 Datum: 30 oktober 2017 
 Onderwerp:  schooljaarplan 2017-2018 “de Schakel” en “’t Ienster” 
 Advies: bij wijze van definitief besluit vaststellen 
 Besluit: conform advies besloten 
 Toelichting  
 
10 Afzender: directie 
 Datum: 30 oktober 2017 
 Onderwerp:  schoolgids 2017-2018 “de Schakel”en “’t Ienster” 
 Advies: bij wijze van definitief besluit vaststellen 
 Besluit: conform advies besloten 
 Toelichting  
 
11 Afzender: directie 
 Datum: 30 oktober 2017 
 Onderwerp:  managementstatuut 2017-2018 
 Advies: bij wijze van definitief besluit vaststellen 
 Besluit: conform advies besltoen 
 Toelichting  
 
12 Afzender: directie 
 Datum: 30 oktober 2017 
 Onderwerp:  werkgroep meerjarenbegroting / financieel beleid 
 Advies: bespreken 
 Besluit: voor kennisgeving aangenomen 
 Toelichting  
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13 Afzender: directie 
 Datum: 31 oktober 2017 
 Onderwerp:  selectieprocedure leden bestuurscommissie OPO Ameland 
 Advies: bespreken 
 Besluit: 1. Streven naar unanieme voordracht 
   2. Ruimte vastleggen.  
 Toelichting  
 
14 Afzender: directie 
 Datum: 1 november 2017 
 Onderwerp:  code goed bestuur 
 Advies: bespreken en vaststellen 
 Besluit: 1. conform advies vastgesteld. 
   2. Uitvoeringsplan ontwikkelen 
 Toelichting  
 
 
15 Afzender: directie 
 Datum: 1 november 2017 
 Onderwerp:   rooster van aftreden bestuurscommissie 
 Advies: bespreken 
 Besluit: 1. Contact met portefeuillehouder onderwijs (voorzitter) 
   2. Afspraak met college plannen (secretaris) 
 Toelichting  
 
16 Afzender: directie 
 Datum: 14 november 2017 
 Onderwerp:   ziekteverzuimbeleid 
 Advies: bij wijze van voorgenomen besluit vaststellen 
 Besluit: conform advies besloten 
     Toelichting 
 
17 Afzender: directie 
 Datum: 14 november 2017 
 Onderwerp:   beleid schorsing en verwijdering 
 Advies: bij wijze van voorgenomen besluit vaststellen 
 Besluit: 1. Aanhouden, onjuistheden in de indeling. 
   2.  Op agenda volgende overleg plaatsen.  
     Toelichting 
 
18 Afzender: bestuur 
 Datum: 14 november 2017 
 Onderwerp:  definitief besluit interim directeur 
 Advies: definitief besluit nemen 
 Besluit: Nu, ondanks herhaald verzoek van de bestuurscommissie, geen inhoudelijk advies van 

de GMR is ontvangen op het voorgenomen besluit met betrekking tot de inzet van de 
interim directeur W. de Vries in het schooljaar 2017-2018, er een kennismakingsgesprek 
heeft plaats gevonden, de GMR zich afgemeld heeft voor de uitnodiging van de BC tot 
nader overleg over dit voorgenomen besluit,  besluit de bestuurscommissie bij wijze van 
definitief besluit akkoord te gaan met de inzet van de heer W. de Vries, als interim 
directeur bij het openbaar basisonderwijs in het schooljaar 2017-2018 voor een omvang 
van 0,3 fte voor de duur van het schooljaar 2017-2018 uit te breiden tot 0,6 fte. 

     Toelichting 
 
19 Afzender:  
 Datum:  
 Onderwerp:   rondvraag 
 Advies:  
 Besluit:  
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     Toelichting 
1. Afspraak voor afscheid voormalig directeur maken en attentie aanbieden (initiatief secretaris) 
2. Voorbereiding gesprek met inspectie d.d. 15 november 2017 à akkoord. 
3. Aandacht voor openbaarheid vergaderingen bestuurscommissie à aandacht voor communicatie 

hierover. 
4. Extra bijeenkomst van de bestuurscommissie op woensdag 13 december a.s. om 20.00 uur. 

 
 
20 Afzender:  
 Datum:  
 Onderwerp:   sluiting 
 Advies:  
 Besluit:  
     Toelichting 
 
Besloten deel 
 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
Stukken ter kennisname: 
 
Vorenstaande agenda van de in de vergadering van de Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs 
Ameland ingekomen stukken en behandelde onderwerpen, is vastgesteld door de bestuurscommissie in 
de vergadering van 13 december 2017. 
 
De Bestuurscommissie, 
 
 
,voorzitter      , secretaris                             
 
 
 
 
  


