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Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Ameland 
 
 

 besluitenlijst voor de vergadering van  
 

9 september 2020, 15.00  uur  
 

locatie: raadszaal gemeentehuis Ballum – Ameland 
 

 
AANWEZIG:  
H. Aalfs (vice voorzitter) 
J.N. Schoustra (secretaris) 
P. Faber  
W. de Vries (directeur a.i. openbaar basisonderwijs) 
J.J. Werkman (coördinator Onderwijs, Personeel & Organisatie gemeente Ameland) 
 
AFWEZIG met kennisgeving: 
T. Stoker (voorzitter) 
 
 
 
1. Opening 
 
Mevrouw Aalfs opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. 
 
Er vindt een korte kennismaking plaats tussen bestuurslid Faber en de heer IJtsma. 
 
2. Vaststellen agenda 
 
De marap tot en met juni 2020 wordt behandeld bij de ingekomen stukken.  
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken. 

 
Ingekomen stukken: 

 
Bestuurslid Faber ligt de marap tot en met kwartaal 2 toe. De overblijvende financiële ruimte voor 2020 is 
zeer beperkt, maar er resteert naar verwachting nog een licht positief saldo. Het bestuur is tevreden met 
de tekstuele toelichting die erbij is opgenomen.  De marap wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
Er is een brief ontvangen van de inspectie van het onderwijs. Er is een andere inspecteur toegewezen 
aan OPO Ameland, namelijk mevrouw Rijskamp. De brief wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 
Mededelingen: 
 
De regeling reis- en verblijfkosten is nog niet definitief vastgesteld. De directie gaat bekijken of het 
document compleet en juist is. De heer Faber levert het handboek van SO Fryslân bij de directie aan.  
 
 
4. Afzender  team Onderwijs, P&O  
 Datum:  23 juni 2020 
 Onderwerp:  besluitenlijst vergadering van 23 juni 2020 
 Advies:  vaststellen 
 Besluit:  conform advies besloten 
 Toelichting:  
 
5. Afzender  secretaris 
 Datum:  1 september 2020 
 Onderwerp:  onderwijskundige ontwikkelingen – thematisch werken 
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 Advies:  bespreken 
 Besluit: 1. voor kennisgeving aangenomen.  
  2. BC is content met de wijziging van het beleid en de effecten in de praktijk die dat nu al 

heeft.  
 Toelichting:  
 
6. Afzender  secretaris  
 Datum:  1 september 2020 
 Onderwerp:  taakbeleid - taakrealisatie 
 Advies:  bespreken 
 Besluit: 1. Knelpunten in de organisatie inzichtelijk maken (uren en geld) 
  2. Overzicht gevraagd van de huidige formatieve bezetting en de formatie die als 

grondslag voor de meerjarenbegroting 2020-2024 heeft gediend 
  3. Resultaten hiervan op 4 november bespreken tussen directie en bestuurscommissie 
  4. Cyclus opstarten met betrekking tot de actualisering van de meerjarenbegroting 2020-

2024.  
 Toelichting:  
 
7. Afzender secretaris 
 Datum: 1 september 2020 
 Onderwerp: Corona en OPO Ameland  
 Advies: bespreken 
 Besluit: voor kennisgeving aangenomen.  
 Toelichting:  
 
8. Afzender secretaris - directie  
 Datum: 1 september 2020 
 Onderwerp: personele ontwikkelingen 
 Advies: bespreken 
 Besluit: voor kennisgeving aangenomen 
 Toelichting:  
 
9. Afzender directie 
 Datum: 1 september 2020 
 Onderwerp: uitwerking enquête DB Ballum – stavaza onderwijs West Ameland 
 Advies: ter kennisname 
 Besluit: voor kennisgeving aangenomen 
 Toelichting:  
 
10. Afzender secretaris 
 Datum: 1 september 2020 
 Onderwerp: managementstatuut OPO Ameland 
 Advies: bespreken 
 Besluit: voor kennisgeving aangenomen 
 Toelichting:  
 
11. Afzender BAC 
 Datum: 1 september 2020 
 Onderwerp: procedure lid bestuurscommissie 
 Advies: bespreken 
 Besluit: 1. Voor kennisgeving aangenomen. 
  2. Brief met voordracht naar de gemeente sturen. 
 Toelichting:  
 
12 Afzender: secretaris 
 Datum: 11 juni 2020 
 Onderwerp:  rondvraag 
 Advies:  
 Besluit: vervallen 
     Toelichting 
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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 4 november 2020. 
 
De Bestuurscommissie, 
 
,voorzitter      , secretaris           


