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Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Ameland 
 
 

 Besluitenlijst voor de vergadering van  
 

20 januari 2021, 15.00 - 17.00 uur  
 

locatie: digitaal via teams 
 
AANWEZIG:  
T. Stoker (voorzitter) 
H. Aalfs (vice voorzitter) 
J.N. Schoustra (secretaris) 
P. Faber  
L. van Felius  
W. IJtsma (directeur openbaar basisonderwijs) 
J.J. Werkman (coördinator Onderwijs, Personeel & Organisatie gemeente Ameland) 
 
AFWEZIG: 
 
 
 
1. Opening 
 
Iedereen is aanwezig. De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de bijeenkomst. 
 
Ze spreekt de wens uit dat de omstandigheden spoedig zullen veranderen, waardoor we weer fysiek 
bijeen kunnen komen op het eiland.  
 
2. Vaststellen agenda 
 
In verband met het aantal agendapunten en de importantie van een aantal agendapunten wordt besloten 
de punten 10, 11 en 12 door te schuiven naar de vergadering van 31 maart 2021. 
 
Agendapunt 9 wordt vernummerd tot 6a, zodat de onderwerpen in een logische volgorde kunnen worden 
behandeld.  
 
Met deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld.  
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken. 

 
 Ingekomen stukken: 

-brief AON d.d. 10-12-2020 m.b.t. prolongatie verzekeringen –> voor kennisgeving aangenomen. E 
bikes laten registreren --> actie directeur. 
-brief ministerie van O,C en W. d.d. 15-12-2020 m.b.t. WNT --> voor kennisgeving aangenomen --> 
actie team Onderwijs, Personeel & Organisatie. 
 

 Mededelingen: 
 -Directie: mogelijke tussentijdse overplaatsing leerling naar speciaal onderwijs --> voor kennisgeving  
 aangenomen. Overleg met SWAP en ondersteuning initiëren, juiste procedure volgen en trachten  
 financiële gevolgen voor OPO te voorkomen / beperken. 

-Voorzitter --> telefoongesprek met de inspectie op 27 januari 2021 wordt verplaatst naar 31 maart 
2021. Het voornemen is, afhankelijk van de situatie op dat moment, een fysieke bijeenkomst te 
houden.  
-Voorzitter --> bezetting / voltalligheid MR ’t Ienster --> zorgen dat samenstelling en bezetting 
conform de Wet medezeggenschap op scholen is --> actie directeur.  
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4. Afzender  team Onderwijs, P&O  
 Datum:  4 november 2020 
 Onderwerp:  besluitenlijst vergadering van 4 november 2020 
 Advies:  vaststellen 
 Besluit: 1. de besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  2. Het rooster van aftreden naar het college en de raad sturen voor zover dat nog niet is 

gebeurd --> actie : secretaris.  
 Toelichting:  
 
5. Afzender  directie 
 Datum:  6 januari 2021 
 Onderwerp:  meerjarenbegroting OPO Ameland 2021-2024 
 Advies:  bij wijze van definitief besluit vaststellen 
 Besluit: Na toelichting door bestuurslid Faber 

1. Conform advies vastgesteld. 
2. Oplegger met tekstuele toelichting toevoegen 
3. Naar het college en de gemeenteraad sturen --> actie: secretaris. 

 Toelichting:  
 
6. Afzender  gemeente Ameland 
 Datum:  6 januari 2021 
 Onderwerp:  leerlingenprognoses 2020-2038 
 Advies:  voor kennisgeving aannemen 
 Besluit: 1. conform advies besloten. 
  2. geprognoticeerde aantal leerlingen voor OBS ’t Ienster in de nabije toekomst is 

zorgelijk.  
 Toelichting:  
 
6a. Afzender bestuur 
 Datum: 6 januari 2021 
 Onderwerp: toekomst basisonderwijs West Ameland 
 Advies: bespreken stand van zaken, innemen standpunt en bespreken vervolgacties 
 Besluit: 1. Akkoord met de adviezen 1 en 2 van de projectleider 
  2. Obs ’t Ienster tijdelijk en onder voorwaarden (minimum aantal leerlingen, voldoende 

kwaliteit, financiële positie etc) als schoollocatie in stand houden.  
  3. Voorzitter stelt aanvullende notitie op met mogelijke scenario’s, randvoorwaarden, 

gevolgen, alternatieven en vervolgstappen. 
 Toelichting:  
 
7. Afzender bestuur  
 Datum: 6 januari 2021 
 Onderwerp: terugkoppeling gesprek inspectie van het onderwijs d.d. 8-12-2020 en voorbereiding 27-

01-2021 
 Advies: bespreken 
 Besluit: verbeterplan en implementatieplan maken. 
 Toelichting:  
 
8. Afzender bestuur 
 Datum: 6 januari 2021 
 Onderwerp: intern toezicht OPO Ameland 
 Advies: bespreken 
 Besluit: 1. akkoord met de notitie “intern toezichtkader OPO Ameland” 
  2. Notitie ter beschikking stellen aan griffier gemeente Ameland --> actie secretaris.  
 Toelichting:  
 
9. Afzender bestuur 
 Datum: 6 januari 2021 
 Onderwerp: toekomst basisonderwijs West Ameland 
 Advies: bespreken stand van zaken, innemen standpunt en bespreken vervolgacties 
 Besluit: vernummerd tot agendapunt 6a 
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 Toelichting:  
 
10 Afzender: bestuur 
 Datum: 6 januari 2021 
 Onderwerp:  bestuurs- en managementstatuut 
 Advies: bespreken 
 Besluit: verplaatst naar de vergadering van 31 maart 2021 
     Toelichting 
 
11 Afzender: bestuur 
 Datum: 6 januari 2021 
 Onderwerp:  aandachtspunten jaarrekening en bestuursverslag 2020 
 Advies: bespreken 
 Besluit: verplaatst naar de vergadering van 31 maart 2021 
     Toelichting 
 
12 Afzender: bestuur 
 Datum: 6 januari 2021 
 Onderwerp:  zelfevaluatie en procedure zelfevaluatie 
 Advies: bespreken 
 Besluit: verplaatst naar de vergadering van 31 maart 2021 
     Toelichting 
 
13 Afzender:  
 Datum:  
 Onderwerp:  rondvraag 
 Advies:  
 Besluit:  
     Toelichting 
 
Agendapunten en vergaderstukken voor de vergadering van 31 maart 2021uiterlijk op 19 maart 2021 
aanleveren bij het team Onderwijs, Personeel & Organisatie.  
 
Het voor 12 mei om 14.00 uur geplande overleg tussen de bestuurscommissie OPO Ameland en de 
portefeuillehouder onderwijs blijft gehandhaafd.  
 
Besloten deel 
 
Stukken ter kennisname: 
 
Vorenstaande besluitenlijst 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 2021. 
 
De Bestuurscommissie, 
 
,voorzitter      , secretaris           


