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Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Ameland 
 
 

 Besluitenlijst voor de vergadering van  
 

31-03-2021, 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 
 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Gegeven de huidige stand van zaken met betrekking tot 
de COVID beperkingen hopen we rondom de zomer weer een fysieke bijeenkomst te hebben.  
 
2. Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken. 

 
Ingekomen stukken: 
Geen. 
 
Mededelingen: 
-Er is subsidie toegekend aan OPO Ameland van € 6.500 in het kader van de regeling Extra hulp voor 
de klas. Hiermee zal in de periode tot aan de zomervakantie extra inzet worden gepleegd in de scholen 
door de tijdelijke benoeming of uitbreiding van taakomvang van 1 of 2  onderwijsassistenten. Het doel is 
om meer individuele aandacht aan leerlingen te bieden. 
-De brief die de + klas docent heeft geschreven is met hem besproken. Er zijn geen problemen in de 
continuïteit van de + klas op Ameland.  
 
 
4. Afzender  team Onderwijs, P&O  
 Datum:  20 januari 2021 
 Onderwerp:  besluitenlijst vergadering van 20 januari 2021 
 Advies:  vaststellen 
 Besluit: conform advies besloten.  
 Toelichting: toelichting directie op mogelijke tussentijdse overplaatsing en bemensing school mr’s 

voor kennisgeving aangenomen.  
 
5. Afzender  bestuur 
 Datum:  15 maart 2021 
 Onderwerp:  jaarverslag en bestuursverslag 2020 
 Advies:  bespreken bijdrage intern toezichthouder, bijdrage BC en concept bestuursverslag 

directeur 
 Besluit: voor kennisgeving aangenomen.  
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 Toelichting: 1.Financiële gedeelte wordt aangepast door de penningmeester 
  2.Voor half april de noodzakelijke aanpassingen doorvoeren als gevolg van de door de 

voorzitter gestelde vragen en geplaatste opmerkingen.  
  3. Financieel resultaat positief en voor kennisgeving aangenomen. 

4. Personele kosten vanaf 2021 in de salarisadministratie juist per school verdelen.  
 
6. Afzender  bestuur 
 Datum:  15 maart 2021 
 Onderwerp:  onderwijskwaliteit 
 Advies:  terugkoppeling gesprek inspectie 
 Besluit: 1. Voor kennisgeving aangenomen.  
  2. Verslag intern toezichthouder van de gemeenteraad, aan te leveren door de griffier, 

afwachten en opnemen in het bestuursverslag. 
  3. Deze week de gevraagde informatie versturen naar de inspectie (directie) 
  4. Positieve houding bij bestuur en directie ten aanzien van aanschaf / implementatie 

next level. Niet wachten op mogelijke veranderingen in de toekomst. 
  5. Start persoonlijke en professionele ontwikkeling bij aanvang nieuwe schooljaar.  
 Toelichting:  
 
7. Afzender bestuur  
 Datum: 15 maart 2021 
 Onderwerp: zelfevaluatie bestuurscommissie 
 Advies: bespreken 
 Besluit: 1. Akkoord met zelfevaluatie bestuurscommissie overeenkomstig de notitie. 
  2. Fysieke bijeenkomst plannen zodra dat is toegestaan.  
 Toelichting:  
 
8. Afzender bestuur 
 Datum: 15 maart 2021 
 Onderwerp: bestuurs- en managementstatuut 
 Advies: bespreken en zo nodig aanpassen 
 Besluit: Voor aanvang nieuwe schooljaar aanpassen en beschrijven op basis van de huidige 

feitelijke situatie (directeur) 
 Toelichting:  
 
9. Afzender bestuur 
 Datum: 15 maart 2021 
 Onderwerp: gesprekkencyclus 
 Advies: bespreken 
 Besluit: 1. Document waar nodig aanpassen, in procedure brengen en in Yucan opnemen 

(secretaris en directie) 
  2. Gesprek bestuurscommissie – directie inplannen in mei.  
 Toelichting:  
 
10 Afzender: bestuur 
 Datum: 15 maart 2021 
 Onderwerp:  stand van zaken samenwerking Primair Onderwijs West Ameland 
 Advies: bespreken stand van zaken en vervolgstappen 
 Besluit: besproken en voor kennisgeving aangenomen.  
     Toelichting 
 
11 Afzender: bestuur 
 Datum: 15 maart 2021 
 Onderwerp:  bespreken resultaten overleg begeleidingscommissie intern toezicht d.d. 15-03-2021 
 Advies: bespreken 
 Besluit: 1. besproken en voor kennisgeving aangenomen. 
   2. verslag intern toezichthouder opnemen in bestuursverslag 2020. 
     Toelichting 
 
12 Afzender: bestuur 
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 Datum: 15 maart 2021 
 Onderwerp:  stand van zaken Corona 
 Advies: bespreken 
 Besluit: besproken en voor kennisgeving aangenomen.  
     Toelichting 
 
13 Afzender: bestuur 
 Datum: 15 maart 2021 
 Onderwerp:  Nationaal Programma Onderwijs 
 Advies: bespreken  
 Besluit: 1. Voor kennisgeving aangenomen. 
  2. Anticiperen op deze eenmalige extra bekostiging van het rijk.  
     Toelichting 
 
14 Afzender: team Onderwijs, P & O 
 Datum: 15 maart 2021 
 Onderwerp:  verplaatsing volgende bijeenkomst bestuurscommissie 
 Advies: verplaatsen van 12 mei naar 19 mei (15.00 – 17.00 uur) 
 Besluit: akkoord met verplaatsing naar 19 mei 2021. 
     Toelichting 
 
15 Afzender:  
 Datum:  
 Onderwerp:  rondvraag 
 Advies:  
 Besluit:  
     Toelichting 
 
-Het stagebeleid en de uitvoering daarvan wordt gedeeld.  
 
 
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 19 mei 2021. 
 
De Bestuurscommissie, 
 
 
 

,voorzitter    , secretaris           


