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Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Ameland 
 
 

 Besluitenlijst voor de vergadering van  
 

4 november 2020, 13.00  uur  
 

locatie: digitaal via teams 
 

AANWEZIG:  
T. Stoker (voorzitter) 
H. Aalfs (vice voorzitter) 
J.N. Schoustra (secretaris) 
P. Faber  
L. van Felius (aspirant lid) 
W. IJtsma (directeur 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. Vaststellen agenda 
 
Aan de agenda wordt punt 7 a toegevoegd: “knelpunten taakbeleid en formatie”. 
 
Met deze aanvulling wordt de agenda vastgesteld.  
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken. 

 
 Ingekomen stukken: 

-brief DUO d.d. 30-9-2020 m.b.t. afwikkeling jaarverslag 2019 à voor kennisgeving aangenomen. 
-verzuimrapport OPO Ameland schooljaar 2019-2020 à gunstige cijfers. Voor kennisgeving 
aangenomen.  
-brief mevrouw C. van den Hoek à casus besproken. Aandacht voor communicatie houden.  

 
 Mededelingen: 
 -Notitie m.b.t. intern toezicht agenderen voor de volgende bijeenkomst.  
 -Gesprek met inspectie basisonderwijs op 8-12-2020 m.b.t. kennismaking en herstelopdracht à  
 akkoord: voorafgaand aan dit overleg contact met griffier over de stand van zaken m.b.t intern  
 toezicht en acties vanuit de gemeenteraad.  
 -Verzoek toestemming gebruik logo OPO Ameland door Cedin à akkoord + juiste logo  
 beschikbaar stellen.  
  
4. Afzender  team Onderwijs, P&O  
 Datum:  9 september 2020 
 Onderwerp:  besluitenlijst vergadering van 9 september 2020 
 Advies:  vaststellen 
 Besluit:  conform advies besloten 
 Toelichting:  
 
5. Afzender  team financiën 
 Datum:  28 oktober 2020 
 Onderwerp:  marap Q3 2020 
 Advies:  voor kennisgeving aannemen 
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 Besluit: na toelichting door de heer Faber voor kennisgeving aangenomen.  
 Toelichting: 1 bestemmingsreserve was ten onrechte in de exploitatie opgenomen en is daaruit 

verwijderd (resultaatbepaling). 
  2. Stelpost personeel draagt bij aan positief resultaat 
  3. Prognose eindresultaat is niet of nauwelijks gewijzigd. Er wordt een beperkt positief 

eindsaldo verwacht. 
  4. Complimenten voor deze marap aan het team financiën en vooral voor de tekstuele 

toelichting op posten.  
 
6. Afzender  team Onderwijs, P&O  
 Datum:  28 oktober 2020 
 Onderwerp:  rooster van aftreden en huishoudelijk reglement 
 Advies:  1. Het gewijzigde rooster van aftreden vaststellen en ter kennisname naar het college 

en vervolgens de gemeenteraad sturen 
  2. het gewijzigde huishoudelijk reglement voor de bestuurscommissie vaststellen 
 Besluit: conform advies besloten. 
 Toelichting: 1. Secretaris informeert college en raad. 
  2. Het voorstel m.b.t. de benoeming van mevrouw van Felius en de verlenging van de 

benoemingstermijn van mevrouw Schoustra wordt op 23 november a.s. als hamerstuk 
in de gemeenteraad behandeld.  

  3. Toelichting voorzitter voor kennisgeving aangenomen. 
  
7. Afzender directie  
 Datum: 28 oktober 2020 
 Onderwerp:  leerlingenprognose 2020-2024 
 Advies: bespreken 
 Besluit: 1. Voor kennisgeving aangenomen. 
  2. In Ballum is tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2020 een plotselinge daling van het  

leerlingenaantal waar te nemen.  
  2. Bespreken in stuurgroep vorming 1 basisschool West Ameland en binnen de 

schoolorganisatie van OPO Ameland 
 Toelichting:  
 
7a. Afzender directie  
 Datum: 28 oktober 2020 
 Onderwerp: knelpunten taakbeleid en formatie 
 Advies: bespreken 
 Besluit: 1. Knelpunten verzamelen en inzichtelijk maken, zodat een integraal beeld ontstaat. 
  2. Efficiencyslag maken in taakbeleid 
  2. Niet ad hoc, tijdens een lopend schooljaar, oplossen.  
  3. Nieuwe situatie vanaf 2020-2021. 
 Toelichting: Oplossingsscenario’s verkend en besproken.  
 
8. Afzender directie  
 Datum: 28 oktober 2020 
 Onderwerp: proces vorming 1 basisschool West Ameland 
 Advies: bespreken 
 Besluit: 1. Stand van zaken voor kennisgeving aangenomen. 
  2. Enquête is al relatief veelvuldig ingevuld 
  3. Rapportage Cedin m.b.t. uitslagen en resultaten van de enquête afwachten.  
  4. Advies stuurgroep afwachten.  
 Toelichting:  
 
9. Afzender directie 
 Datum: 28 oktober 2020 
 Onderwerp: coronaprotocol OPO Ameland 
 Advies: bespreken 
 Besluit: Akkoord met Coronoprotocol 
 Toelichting:  
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10 Afzender: directie 
 Datum: 28 oktober 2020 
 Onderwerp:  inzet stagiaires OPO Ameland 
 Advies: bespreken 
 Besluit: 1. Afstemmen / oppakken samen met CBS Koningin Wilhelmina 
   2. Positieve grondhouding bestuurscommissie ten aanzien van stagebeleid.  
     Toelichting 
 
11 Afzender:  
 Datum:  
 Onderwerp:  rondvraag 
 Advies:  
 Besluit:  
     Toelichting 
 
-Presentatie van IB-er over leerlingenzorg à akkoord. 
 
-Kaart met een persoonlijk  bericht en een attentie aan alle personeelsleden van OPO Ameland sturen 
namens de bestuurscommissie à secretaris.   
 
-In week 46 vindt overleg plaats binnen het SWAP m.b.t. samenwerking à voorzitter vertegenwoordigt 
de bestuurscommissie.  
 
 
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 20 januari 2020. 
 
De Bestuurscommissie, 
 
,voorzitter      , secretaris           


