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Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Ameland 
 
 

 Besluitenlijst voor de vergadering van  
 

13-10-2021, 15.00 - 17.00 uur  
 

locatie: gemeentehuis, vergaderruimte “boven voor” 
 

AANWEZIG:  
T. Stoker (voorzitter) 
J.N. Schoustra (secretaris) 
P. Faber (penningmeester) 
G. Diever (directeur a.i. openbaar basisonderwijs) 
J.J. Werkman (coördinator Onderwijs, Personeel & Organisatie gemeente Ameland) 
 
AFWEZIG: 
H. Aalfs (vice voorzitter) 
L. van Felius  
 
 
1. Opening 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom in deze nieuwe setting en opent de bijeenkomst.  
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De volgorde van behandeling zal wat anders zijn. Eerst 
worden de punten behandeld waarbij de heer Diever aanwezig zal zijn/  

 
3. Mededelingen en ingekomen stukken. 

 
 Ingekomen stukken: 

-brief inspectie van het onderwijs d.d. 7-9-2021, review accountantscontrole 2020 → voor 
kennisgeving aangenomen; 
-raadsbesluit verlengen zittingstermijn mevrouw T. Stoker → voor kennisgeving aangenomen; 
-terugkoppeling gesprek voorzitter en mevrouw van der Hoek → voor kennisgeving aangenomen; 
-compliance verklaring inzake gegevenslevering 2022 vervangingsfonds → is getekend door de 
voorzitter; 
-brief Vervangingsfonds d.d. 8 oktober 2022 m.b.t. premierestitutie → voor kennisgeving 
aangenomen; 
-Uitnodiging algemene ouderavond OBS ’t Ienster d.d. 19-10-2021 → bestuur woont deze 
bijeenkomst bij (retour watertaxi regelen). 
 
Mededelingen: 
-2e bijeenkomst bestuurlijke fusie vindt plaats op 28 oktober 2021. 

 
4. Afzender  secretaris  
 Datum:  30 september 2021 
 Onderwerp:  besluitenlijst vergadering van 25 augustus 2021 
 Advies:  vaststellen 
 Besluit:  conform advies besloten 
 Toelichting:  
 
5. Afzender  directie 
 Datum:  30 september 2021 
 Onderwerp:  rapportage interim directeur 
 Advies:  bespreken 
 Besluit: 1. Voor kennisgeving aangenomen. 
   2. In voorjaar 2022 brainstormsessie bestuur en directie inplannen.  
 Toelichting:  
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6. Afzender directie / team Onderwijs, P&O 
      Datum: 30 september 2021 
 Onderwerp: financiën 
 Advies: bespreken 
 Besluit: 1. Administratie is bijgewerkt. 
  2. Voor kennisgeving aangenomen 
  2. Marap Q3 volgt in concept in week 42. 
 Toelichting:  
 
7. Afzender directie / team Onderwijs, P&O 
      Datum: 30 september 2021 
 Onderwerp: stand van zaken formatie en personeel 
 Advies: bespreken 
 Besluit: 1. Voor kennisgeving aangenomen. 
  2. Aandacht voor werkverdelingsplan en activiteiten in het kader van het Nationaal 

Programma Onderwijs.  
 Toelichting:  
 
8. Afzender: bestuur / directie / team onderwijs, P&O 
 Datum: 30 september 2021 
 Onderwerp:  besluit vervanging dak “OBS de Schakel” 
 Advies: bespreken 
 Besluit: 1. Verslag bespreking met portefeuillehouder onderwijs voor kennisgeving  
   aangenomen. 
   2. Niet akkoord met algehele vervanging: hersteloperatie uitvoeren aan dak OBS de  
   Schakel 
   3. Aandacht voor herstel/gedeeltelijke vervanging hek en vervanging CV ketel OBS ’t  
   Ienster. 
   4. Rechtstreeks contact directie & bouwkundig medewerker gemeente over deze  
   activiteiten 
     Toelichting 
 
9. Afzender: secretaris 
 Datum: 30 september 2021 
 Onderwerp:  terugblik 1e bijeenkomst bestuurlijke fusie 
 Advies: bespreken 
 Besluit: voor kennisgeving aangenomen.  
     Toelichting 
 
10. Afzender: secretaris 
 Datum: 30 september 2021 
 Onderwerp:  verkoop caravan 
 Advies: stand van zaken 
 Besluit: voor kennisgeving aangenomen 
     Toelichting 
 
11. Afzender: secretaris 
 Datum: 30 september 2021 
 Onderwerp:  eindgesprek directeur 
 Advies: bespreken 
 Besluit: 1. Voor kennisgeving aangenomen. 
   2. Gemaakte afspraken over beëindiging dienstverband zijn gedeeltelijk en worden voor  
   het overige op korte termijn afgewikkeld. 
     Toelichting 
 
 
 
 



 

Besluitenlijst bestuurscommissie OPO Ameland d.d. 13-10-2021	 Pagina	3	

12. Afzender:  
 Datum:  
 Onderwerp:  Sluiting 
 Advies:  
 Besluit:  
     Toelichting 
 
 
Voor de geplande bestuursvergadering van 8 december 2021 wordt een andere datum gezocht. 
(actie: secretaris.) 
 
 
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  december 2021. 
 
 
De Bestuurscommissie, 
 
 
 

,voorzitter    , secretaris           


