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Aan de Gemeenteraad
In 2009 heeft u besloten tot opheffing van de openbare basisschool Martha Karst per 1 augustus 2009 en
uitbreiding van het protestants christelijk onderwijs met openbaar onderwijs en daarnaast heeft u besloten tot
stichting van de samenwerkingsschool zodra dat wettelijk gezien mogelijk is. Nadat de Wet daartoe in werking
is getreden heeft het gemeentebestuur van Schiermonnikoog samen met de Vereniging Protestants Christelijk
Basisonderwijs Schiermonnikoog een verzoek tot stichting van een formele samenwerkingsschool bij de
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingediend. Op 30 januari 2012 heeft de minister positief
beslist op dit verzoek.
Nu worden de nodige stappen gezet om te komen tot de gewenste samenwerkingsschool. Daarbij zijn het
bestuur en de directie ondersteund door besturenorganisatie VOS/ABB. Dat heeft onder andere geleid tot
conceptstatuten, een profielschets voor bestuursleden, de notitie “op weg naar de samenwerkingsschool” en
de notitie “rol gemeenteraad in het kader van de samenwerkingsschool”.
De te ondernemen stappen ten aanzien van de stichting van de samenwerkingsschool, inclusief streefdata,
zijn opgenomen in de notitie: “op weg naar de samenwerkingsschool”. Eén van de actiepunten is dat er een
stichting wordt opgericht. In dat kader heeft de gemeenteraad van Schiermonnikoog een formele rol. De
gemeenteraad moet instemmen met de conceptstatuten en op voorstel van de benoemingsadviescommissie
moet de raad twee leden, in het bestuur van deze stichting benoemen. Het bestuur van Yn de mande heeft u
daarom bij brief van 24 mei 2012 gevraagd met de conceptstatuten en de aanstaande benoeming van twee
bestuursleden in te stemmen.
De stichting van de samenwerkingsschool heeft als doel om binnen de kaders van de wet een kwalitatief zo
goed mogelijke school voor basisonderwijs op Schiermonnikoog in stand te houden, waarbij zowel openbaar
als protestants christelijk onderwijs wordt gegeven. Doordat er inmiddels sprake is van één basisschool zal
deze school ook op langere termijn aan de instandhoudingseisen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap kunnen voldoen.
De ontwerpstatuten voldoen aan de daaraan te stellen eisen. Ze voldoen aan de kaders van de Wet op het
primair onderwijs en de code goed onderwijs, goed bestuur. Daarnaast passen deze statuten goed bij de
lokale situatie. Er is derhalve geen reden om niet met de statuten in te stemmen.
Daarnaast heeft de gemeenteraad een formele rol als het gaat om de benoeming van bestuursleden van de
rechtspersoon. Hiervoor zal een benoemingsadviescommissie worden ingesteld die aan de hand van de
profielschets deskundige bestuursleden voor de stichting zal werven en selecteren. De
benoemingsadviescommissie moet nog starten met deze werkzaamheden en zal zowel de vereniging VPCB
als de gemeenteraad na de zomervakantie elk een tweetal bestuursleden ter benoeming voordragen.
Het is de bedoeling om voor de zomervakantie zoveel mogelijk actiepunten gerealiseerd te hebben. De enige
uitzondering daarop is de werving, selectie en benoeming van bestuursleden van de stichting. In verband met
de aanstaande vakanties is het onverstandig deze procedure nog in te zetten voor de vakanties. Daarom zal
deze procedure na de zomervakantie gestart worden en tot die tijd blijft het huidige bestuur in functie.
Wij stellen u voor om in te stemmen met de ontwerpstatuten en het voorstel van de
benoemingsadviescommissie tot benoeming van twee bestuursleden van de stichting, af te wachten.
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