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Aan de Gemeenteraad
Inleiding
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 juli op een goed kwaliteitsniveau te krijgen waardoor het weer tot het basisarrangement
(niet onder verscherpt toezicht) behoort.
Problematiek
Deze interim-directeur wordt ingehuurd via een bureau en heeft een contract dat liep tot de
voorjaarsvakantie, maar dat inmiddels is verlengd tot de zomervakantie. Het bestuur van de
basisschool heeft in januari bij de gemeente aangegeven dat zij deze extra kosten van de
contractverlenging van de interim-directeur niet kunnen dragen en heeft bij de gemeente een verzoek
neergelegd om hierin tegemoet te komen. Uw gemeenteraad heeft in zijn raadsvergadering van 21
februari jl. aangegeven in principe akkoord te zijn met een kredietverlening van € 18.750, maar dat
een nadere financiële onderbouwing dan wel wenselijk is. De afgelopen maanden hebben we
gesprekken gevoerd met het bestuur om tot deze onderbouwing, zowel financieel als inhoudelijk, te
komen.
Het bestuur heeft in deze gesprekken verder aangegeven ook voor het komende schooljaar de
interim-directeur te willen inhuren zodat de continuïteit van de ingezette koers van de basisschool
gewaarborgd blijft wat de kwaliteit ten goede zal komen. Verder heeft het bestuur gemeld dat zij
moeite heeft met het vinden van passende woonruimte voor de interim-directeur en enkele
leerkrachten.
Stand van zaken
Basisschool
In de afgelopen maanden heeft de interim-directeur samen met het team van de basisschool stappen
voorwaarts 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; de inspectie heeft aangegeven
vooruitgang te zien, meer rust en structuur op school, maar geeft wel duidelijk aan dat de huidige
situatie nog broos is.
De basisschool heeft behoefte aan een directeur die ervoor kan zorgen dat deze vooruitgang
gewaarborgd wordt. Het bestuur heeft, zoals eerder aangegeven, de voorkeur uitgesproken om de
huidige interim-directeur nog een schooljaar aan te houden. Dit om de continuïteit en kwaliteit op
school verder uit te bouwen. Ook de inspectie heeft hierop aangedrongen bij het evaluatiegesprek van
januari jl. dat dit raadzaam zou zijn.
In het raadsvoorstel van februari heeft u kunnen lezen dat deze interim-directeur per saldo duurder is
dan een reguliere directeur die in dienst is van de basisschool. Daarover hebben we ook gesprekken
gevoerd om te bekijken of we deze extra kosten ook lager kunnen krijgen. De oplossing zou kunnen
liggen in het direct inhuren van deze interim-directeur.
Kindvoorziening 0-16 jaar
Op 12 januari jl. is uw gemeenteraad bijgepraat over het onderzoek naar een kindvoorziening 0-16
jaar. Daaruit kwam naar voren dat er een breed draagvlak is onder de belanghebbenden om te gaan
werken aan een kindvoorziening 0-16 jaar.

Hierop zijn de stuurgroep (beide schoolbesturen en gemeente) en de projectgroep (beide
schooldirecteuren en gemeente) verder gegaan in het proces om tot een plan van aanpak te komen
voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De nadere uitwerking die wordt opgesteld
gaat in de op de volgende punten:

Bestuurlijk

Organisatorisch (bundeling kern- en ketenpartners)

Bekostiging (inclusief lobby OCW, provincie etc.)

Samenvoeging Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO)
De afgelopen maand heeft een eerste studiedag plaatsgevonden tussen de beide teams van de
school om beelden te krijgen bij een kindvoorziening en een intensieve samenwerking op te zetten
tussen PO en VO.
Huisvesting
De interim-directeur heeft inmiddels passende woonruimte gevonden. Voor de leerkrachten die van de
wal komen, blijft het moeilijk om een goed onderkomen te vinden. Het blijkt dat passende woonruimte
van invloed is op de keus van de leerkracht om op de basisschool te willen blijven werken. Daarmee
heeft het ook invloed op de continuïteit op de school, wat vervolgens zijn doorwerking heeft op de
kwaliteit.
Argumenten
Zorgplicht
Basisschool Yn de mande valt onder bijzonder onderwijs en is een zelfstandige stichting. De
gemeente heeft echter een (grondwettelijke) zorgplicht om te voorzien in voldoende openbaar
onderwijs voor haar inwoners. Hoewel de gemeente van mening is dat de gemeentelijke overheid in
principe geen geldelijke bijdragen mag en moet leveren aan de onderwijsinstellingen op het eiland
dwingt de bijzondere situatie van Schiermonnikoog dit principe in dit geval te nuanceren.
Leefbaarheid
De basisschool is de enige basisschool op het eiland en is daarmee direct van invloed op de
leefbaarheid op het eiland. De kwaliteit is daarbij een belangrijk aspect; een zwakke school kan
invloed hebben op de keuze van jonge gezinnen zich hier op het eiland te vestigen of zelfs te
vertrekken. Een kwalitatief goede school kan uiteraard ook van invloed zijn op de keus zich hier op het
eiland te verstigen.
Kwaliteit en continuïteit
De interim-directeur heeft de afgelopen maanden laten zien dat hij de deskundigheid inbrengt die de
school nodig heeft om weer in het basisarrangement te komen. De vraag is echter of veranderingen
die de afgelopen maanden zijn doorgevoerd op school al volledig ingebed zijn en geborgd. Gezien het
feit dat het een vrij jong team is en de inspectie enkele maanden geleden al heeft geconstateerd dat
het broos is, zou het beter zijn om de interim-directeur een jaar langer aan te houden en te zorgen dat
de huidige koers gewaarborgd wordt. Dit komt de rust en stabiliteit op de school ten goede.
Kindvoorziening 0-16 jaar
Momenteel en komende jaren zal hard worden gewerkt aan het realiseren van een kindvoorziening
0-16 jaar. De huidige interim-directeur is betrokken bij dit proces dat zal toewerken naar opening van
deze voorziening in het jaar 2020. Ook hiervoor geldt dat het van essentieel belang is om ook in dit
proces de continuïteit te waarborgen.
Financiën
Financiële situatie basisschool Yn de Mande
Het eigen vermogen van de basisschool bedroeg per 31 december 2015 € 180.180. Het eigen
vermogen is eind 2016 verder gedaald naar ongeveer € 117.000.
Op basis van de laatste stand van zaken zal over 2017 op het personeel een tekort van € 67.000
ontstaan. Dit gevoegd bij het begrote nadeel van € 11.300 leidt tot een tekort 2017 van ongeveer
€ 78.300 en het eigen vermogen zal dan dalen naar € 38.700.
Daarmee daalt het weerstandsvermogen van de school (eigen vermogen) in twee jaar tijd in een rap
tempo. Dat maakt dat de basisschool voor 2017 qua weerstandsvermogen uitkomt beneden haar
eigen vastgesteld aanvaardbare minimum weerstandsvermogen van 10%. Indien de school met het

eigen vermogen op een te laag niveau komt te staan dan zal zij onder financieel toezicht komen te
staan. Dat maakt dat we nu niet langer uitgaan van een tegemoetkoming van 50% van de meerkosten
van de interim-directeur, maar een volledige tegemoetkoming van de meerkosten.
Kosten interim-directeur februari-juli 2017
In de begroting 2017 staat dat tot 1 maart 2017 rekening is gehouden met de meerkosten van de
interim-directeur. De meerkosten van de interim-directeur bedragen € 3.000 per maand. De periode
van 1 maart tot de start van de zomervakantie betreft 4,5 maanden. Het gaat dus om € 13.500.
Dit bedrag komt in de plaats van de eerder dit jaar aangevraagde € 18.750.
Kosten interim-directeur schooljaar 2017-2018
De meerkosten van de interim-directeur bedragen € 36.000 per jaar. Zoals eerder gemeld kan de
school mogelijk de interim-directeur direct inhuren. In dat geval kunnen we kosten besparen.
Totale bijdrage
De totale bijdrage komt daarmee op € 49.500. De komende tijd gaan we samen met het bestuur
bekijken of deze kosten nog verder omlaag kunnen worden gebracht. Mocht dat het geval zijn zullen
we u daarvan op de hoogte brengen.
Voorstel
1. Akkoord te gaan met het verstrekken van een bijdrage aan basisschool Yn de Mande van
€ 49.500 en dit bedrag te dekken uit de algemene reserve;
de
2. De financiële consequenties voor 2017 en verder worden verwerkt in de 4
begrotingswijziging 2017.
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