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Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Ameland 
 
 

 besluitenlijst voor de vergadering van  
 

14 januari 2020, 17.30  uur  
 

locatie: gemeentehuis Ballum – Ameland 
 

kantine 
 
AANWEZIG:  
T. Stoker (voorzitter) 
J.N. Schoustra (secretaris) 
H. Aalfs  
P. Faber  
W. de Vries (directeur a.i. openbaar basisonderwijs) 
J.J. Werkman (coördinator Onderwijs, Personeel & Organisatie gemeente Ameland) 
 
AFWEZIG: 
 
 
 
1. Opening 
 
In verband met het uitvallen van de watertaxi vanwege de weersomstandigheden en hoge waterstand 
beginnen we eerder dan gepland.  
 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en wenst iedereen een mooi 2020. Ze hoopt de door de 
bestuurscommissie ingeslagen weg voort te kunnen zetten in dit jaar en opent de vergadering.  
 
2. Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken. 

 
 Ingekomen stukken: 

-uitnodiging installatie burgemeester L.P. Stoel à afvaardiging BC bezoekt deze bijeenkomst. 
 

 Mededelingen: 
  
 Directie: 
 -personele ontwikkelingen  à voor kennisgeving aangenomen.  
 -onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen à voor kennisgeving aangenomen.  
 -scholingstrajecten à voor kennisgeving aangenomen.  
 -leerKRACHT à voor kennisgeving aangenomen. 
 
 Secretaris: 
 -stand van zaken Yucan à voor kennisgeving aangenomen.  
 
4. Afzender: Team Onderwijs, Personeel & Organisatie 
 Datum: 5 november 2019 
 Onderwerp: besluitenlijst vergadering d.d. 5 november 2019 
 Advies: vaststellen 
 Besluit: conform advies besloten. 
 Toelichting:  
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5. Afzender  directeur  
 Datum:  6 januari 2020 
 Onderwerp:  meerjarenbegroting OPO Ameland 2020-2024 
 Advies: 1. bij wijze van voorgenomen besluit vaststellen 
  2. ter advisering voorleggen aan de GMR OPO Ameland 
 Besluit: 1. Resultaat in 2020,2021 en 2022 begrenzen op 2% van de totale baten 
  2. restant van het resultaat boeken op een nieuwe begrotingspost: “overige personele 

kosten”(o.a. transitievergoedingen) 
  3. Met deze wijziging en na beantwoording vragen bij wijze van voorgenomen besluit 

vastgesteld. 
  4. Voor verzending naar de GMR de begroting toesturen aan alle BC leden 
 Toelichting:  
 
6. Afzender  directeur  
 Datum:  6 januari 2020 
 Onderwerp:  stand van zaken vacature directeur 
 Advies:  bespreken 
 Besluit: 1. Stukken voor de procedure zijn gereed. 
  2. Donderdag 16 januari bijeenkomst benoemingsadviescommissie (BAC). 
  3. Samenwerking binnen BAC verloopt voorspoedig 
  4. Advertentie wordt op korte termijn geplaatst 
  5. Voornemen is om eind maart procedure afgerond te hebben.  
  6. Specifiek mailadres voor deze sollicitatiesprocedures openen.  
 Toelichting:  
 
7. Afzender  directeur  
 Datum:  6 januari 2020 
 Onderwerp:  stand van zaken vacature bestuurslid 
 Advies:  bespreken 
 Besluit: 1. Voor kennisgeving aangenomen 
  2. 10 februari vervolgbijeenkomst BAC 
 Toelichting:  
 
8. Afzender directeur  
 Datum: 6 januari 2020 
 Onderwerp: inspectieverslag met reactie bestuur 
 Advies: voor kennisgeving aannemen 
 Besluit: 1. Akkoord met inspectieverslag en bestuursreactie. 
  2. Verbeterpunten op de diverse niveau’s op gang brengen.  
 Toelichting:  
 
9. Afzender directeur  
 Datum: 6 januari 2020 
 Onderwerp: diverse beleidsdocumenten 
 Advies: bij wijze van definitieve besluit vaststellen 
 Besluit: conform advies besloten 
 Toelichting:  
 
10. Afzender secretaris 
 Datum: 6 januari 2020 
 Onderwerp: aanpassingen in het kader van de WNRA 
 Advies: documenten vaststellen 
 Besluit: 1. Conform advies besloten 
  2. Aandacht voor vereisen WAB : hoge WW premie bij ontbreken getekende 

arbeidsovereenkomsten 
 Toelichting:  
 
11. Afzender directie 
 Datum: 6 januari 2020 
 Onderwerp: dashboard functie Preadyz 
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 Advies: toelichting directie 
 Besluit: 1. voor kennisgeving aangenomen 
  2. resultaten subsidiecheck afwachten 
 Toelichting:  
 
12. Afzender: secretaris 
 Datum: 6 januari 2020 
 Onderwerp:  bijeenkomst gemeenteraad d.d. 10-2-2020 
 Advies: bespreken 
 Besluit: tijdens de terugreis naar de vaste wal bespreken. 
 Toelichting    
 
13 Afzender:  
 Datum:  
 Onderwerp:  rondvraag 
 Advies:  
 Besluit:  
     Toelichting 
 
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 31 maart 2020. 
 
De Bestuurscommissie, 
 
,voorzitter      , secretaris           


