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Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Ameland 
 
 

 Besluitenlijst voor de vergadering van  
 

13 december 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. 
 
Aan de agenda wordt punt 8 toegevoegd, namelijk “inkoop en aanbestedingsbeleid”. Agendapunt 9 
wordt dan de rondvraag. Met deze aanpassing wordt de agenda vastgesteld. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

 
 Ingekomen stukken: 

-grootboek / uitputtingsoverzicht per 12 december 2017 à besproken en voor kennisgeving 
aangenomen. Het bestuur hoopt over 2017 een positief financieel resultaat te behalen.  
 

 Mededelingen: 
-Overlijden Ingrid de Hoop-Magré: condoleance kaart gestuurd en afvaardiging bestuur bezoekt 
crematie op donderdag 14 december 2017. 
-de bijeenkomsten met het college van burgemeester en wethouders op 19 december 2017 en de 
gemeenteraad op 15 januari 2018 gaan door. De bijeenkomst van 15 januari wordt voorbereid op 11 
januari, 19.30 uur, locatie gemeentehuis.  

 -mededelingen directeur à akkoord en voor kennisgeving aangenomen.  
 
3. Afzender: cluster Samenleving 
 Datum: 14 november 2017 
 Onderwerp: besluitenlijst van de vergadering van 14 november 2017 
 Advies: vaststellen 
 Besluit: conform advies besloten 
 Toelichting:  
 
4. Afzender  directie 
 Datum:  22 november 2017 
 Onderwerp:  beleidsplan schorsing en verwijdering 
 Advies:  bij wijze van voorgenomen besluit vaststellen 
 Besluit: met aanpassing conform advies besloten 
 Toelichting:  
 
5. Afzender directie  
 Datum: 22 november 2017 
 Onderwerp: functiebouwwerk OPO Ameland 
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 Advies: bij wijze van voorgenomen besluit vaststellen 
 Besluit: conform advies besloten 
 Toelichting: schoonmaker op bovenschools niveau plaatsen 
 
6. Afzender: directie 
 Datum: 22 november 2017 
 Onderwerp:  ziekteverzuimbeleid 2017-2019 
 Advies: bij wijze van definitief besluit vaststellen 
 Besluit: conform advies besloten 
 Toelichting  
 
7.Afzender: secretaris  

Datum: 27 november 2017 
 Onderwerp:  voorstel benoeming lid bestuurscommissie 
 Advies: de gemeenteraad voorstellen te voorzien in de vacature binnen de commissie 
 Besluit: conform advies besloten 
 Toelichting secretaris stuurt brief naar gemeente Ameland. 
 
8.  Afzender:  directie 
 Datum: 12 december 2017 
 Onderwerp:  inkoop- en aanbestedingsbeleid 
 Advies: bij wijze van voorgenomen besluit vaststellen 
 Besluit: conform advies besloten 
 Toelichting  
 
9. Afzender:  
 Datum:  
 Onderwerp:  rondvraag 
 Advies:  
 Besluit:  
 Toelichting  
 
Voorzitter: Project laaggeletterdheid / digitaalhuis à deelname/participatie vanuit het onderwijs in de 
werkgroep is gewenst, alsmede training / opleiding van groepsleerkrachten. Directie pakt dit op in het 
Amelander directeuren overleg. Doel: “onderwijs Ameland brede aanpak” overeenkomen.  
 
 
Besloten deel 
 
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 24 januari 2018. 
 
De Bestuurscommissie, 
 
 
,voorzitter      , secretaris                             
 
 
  


