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Aan de Gemeenteraad
Aanleiding
Het afgelopen schooljaar is de basisschool door de inspectie als ‘zwak’ beoordeeld. Het bestuur van
de basisschool heeft daarom een interim-directeur aangesteld die de opdracht heeft gekregen om de
basisschool in juni op een goed kwaliteitsniveau te krijgen waardoor het weer tot het
basisarrangement behoort.
Deze interim-directeur wordt ingehuurd van het Bureau Meesterschap en heeft een contract tot de
voorjaarsvakantie. Het bestuur van de basisschool heeft aangegeven bij de gemeente dat ze het
contract graag willen verlengen tot minimaal aan de zomervakantie, maar dat ze hiertoe financieel niet
in staat zijn. De kosten van verlenging tot aan de zomervakantie bedragen € 37.500. De interimdirecteur kost per maand namelijk € 3.000 meer dan een regulier aangestelde directeur. Daarop heeft
het bestuur een verzoek bij de gemeente neergelegd om bij te dragen in de extra kosten voor de
interim-directeur zodat hij tot aan de zomervakantie kan aanblijven.
Argumenten
In de afgelopen maanden heeft de interim-directeur samen met het team van de basisschool stappen
gemaakt om weer in het basisarrangement te komen. Tijdens een bezoek van de inspectie in januari
is gebleken dat de school weer op de goede weg is; er is een positieve terugkoppeling geweest en
duidelijk is dat de opgaande lijn is ingezet.
De school is gebaat bij rust en stabiliteit. Halverwege het schooljaar wisselen van directeur staat daar
haaks op. Daarnaast is de ervaring dat de interim-directeur momenteel de deskundigheid inbrengt die
de school nodig heeft om weer in het basisarrangement te komen. De vraag is echter of de afgelopen
maanden al tot continuïteit van de koers leidt die momenteel is ingezet. Met het aanhouden van de
directeur en de ingezette koers is de verwachting dat in juni de inspectie de school niet langer meer
als ‘zwak’ beoordeelt.
Op zich staat de basisschool er financieel niet slecht voor. Toch is het bestuur van de basisschool van
mening dat het niet verantwoord is om de interim-directeur langer dan de voorjaarsvakantie in te
huren uit eigen middelen, omdat daarmee snel wordt ingeteerd op het Eigen Vermogen. De school
kan in het traject naar een kindvoorziening 0-16 jaar het Eigen Vermogen nodig hebben voor andere
investeringen zoals onderwijsprogramma’s ed. om de doorgaande ontwikkelingslijn bij de
schoolgaande kinderen een stimulans te geven. Ook is in het verleden gebleken dat de school
kwetsbaar is bij bijvoorbeeld uitval van een leerkracht. Enige vorm van reserve om de komende jaren
door te komen is dan wenselijk.
Financiën
Voorgesteld wordt om een krediet te verstrekken aan de basisschool van € 18.750 als bijdrage in de
kosten voor de interim-directeur.

Voorstel
1. Akkoord te gaan met het verstrekken van een bijdrage aan basisschool Yn de Mande van
€ 18.750, zijnde 50% van de meerkosten voor de interim-directeur;
2. De bijdrage van € 18.750 te dekken uit de algemene reserve;
de
3. De financiële consequenties voor 2017 en verder worden verwerkt in de 4
begrotingswijziging 2017.
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