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Intentieverklaring getekend!
De schoolbesturen van de basisscholen op West Ameland (OPO Ameland en CBS Koningin
Wilhelminaschool) hebben een intentieverklaring getekend waarbij zij de haalbaarheid onderzoeken
van een bestuurlijke fusie waarbij de drie bestaande scholen voor openbaar en christelijk onderwijs
voortaan onder één bestuur komen te vallen. De bestuurscommissie OPO Ameland is het
schoolbestuur van twee openbare basisscholen OBS ’t Ienster te Ballum en OBS De Schakel te
Hollum. De Vereniging ter bevordering van Christelijk Nationaal Onderwijs is het schoolbestuur van
de CBS Koningin Wilhelminaschool te Hollum.
Waarom dit onderzoek?
De beide schoolbesturen zijn al langer met elkaar in gesprek over samenwerking en versterking van
het basisonderwijs op West Ameland. In die gesprekken is geconcludeerd dat het belang van goed
basisonderwijs voorop moet staan; om de kwaliteit van het basisonderwijs ook in de toekomst te
kunnen garanderen is mede door de verwachte leerlingendaling samenwerking gewenst. De beide
schoolbesturen voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van het basisonderwijs
op West Ameland en zien in een bestuurlijke krachtenbundeling een kans om dit samen in de
toekomst te blijven waarmaken. De bestuurlijke samenwerking wordt gezien als een opmaakt naar
verdere samenwerking op schoolniveau.
Wat gaat er nu gebeuren?
Er start nu een onderzoek naar de meerwaarde van één schoolbestuur voor de kwaliteit van het
onderwijs, het personeelsbeleid, het financieel beleid en de bestuurlijke continuïteit. De voor- en
nadelen worden in kaart gebracht, overeenkomsten en verschillen tussen de beide schoolbesturen.
Dit gebeurt met inschakeling van bestuurders, directeuren en leerkrachten van de beide
schoolbesturen. Dit zal enige tijd met zich meebrengen omdat dit onderzoek gedegen en zorgvuldig
moet worden uitgevoerd. De schoolteams van de scholen worden hier ook volop bij betrokken. Een
stuurgroep en meerdere werkgroepen gaan binnenkort hiermee aan het werk. De verwachting is dat
dit komend najaar is afgerond, zodat daarna besluitvorming kan plaatsvinden.

Wie besluit hier uiteindelijk over?
Omdat de openbare basisscholen onder de gemeente Ameland vallen zal, naast de
bestuurscommissie zelf, ook de gemeenteraad moeten instemmen met het bestuurlijk
verzelfstandigen en overdragen van de basisscholen naar een nieuwe stichting.
Ook de medezeggenschapsraden van de beide schoolbesturen (de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad van OPO Ameland en de medezeggenschapsraad van CBS) hebben een
instemmingsrecht op een besturenfusie, en worden dus nauw betrokken bij dit onderzoek.
Wat is de planning?
De bedoeling is om dit onderzoek en de besluitvorming nog dit kalenderjaar af te ronden, zodat een
besturenfusie per 1 januari 2023 kan worden gerealiseerd. Dit is een streefdatum, hierbij geldt dat
zorgvuldigheid voor snelheid gaat.
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