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Beste meneer Sijtsma,

Op 15 mei 2O2L heeft u een schriftelijke raadsvraag gesteld over de vakleerkrachten
gymnastiek. ln deze brief leest u de antwoorden.
Uw vraag: Hoe ziet de constructie tussen gemeente en scholen voor wat betreft deze
vakleerkracht er uit?-ln welke besluit / verordening is dit opgenomen?-Bij wie ís deze

leerkracht in dienst?-Wie betaald deze leerkracht/ hoe is de kostenverdeling?-Hoe hoog
bedragen de kosten van gemeente over de afgelopen drie jaar?-Maken alle scholen binnen
de gemeente Harlingen gebruik hiervan? -Hoeveel uur per week wordt er per school
ge bruikt/besteed ?
Ons antwoord:
Per 1 augustus 20L5 is er voor 5 jaar een convenant "sport op basisscholen" gesloten met als
doel de kwaliteit van de gymnastieklessen op de basisscholen te bevorderen.
Deelnemende partijen zijn de Gemeente, Sport Fryslàn, Zorgverzekeraar De Friesland en 2
schoolbesturen, namelijk CBO NW Fryslàn IKC (Het Baken en de IKC Frisoschool) en Odyssee
(lKC

't Wad, IKC Het Noorderlicht en

IKC lVliddelstein).

De vakleerkrachten zijn in dienst van Sport Fryslàn en geven per schoolbestuur L1. uren les,

dus totaal gaat het om22 uren klokuren per week.
De schoolbesturen verdelen deze uren naar behoefte onder hun scholen.
Wie betoalt wat.
De gemeente subsidieert Sport Fryslàn (op basis subsidie overeenkomst) de salariskosten

van de vakleerkrachten. Vanuit de Buursportcoachregeling van het rijk wordt een
loonkostensubsidie (maximaal 40 procent, in 2018 was dit 32 procent) ontvangen.
Naast een bijdrage van de Friesland Zorgverzekeraar (lnmiddels afgebouwd tot nul) is de
biidrage
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De beide deelnemende schoolbesturen in 2015 een vast bedrag van 5000 euro per

schooljaar, en door afbouw zorgverzekeraar (Sport op basisscholen) in 2019 een bedrag van
7.692 euro. De gemeente betaalde in 20L9 netto een bedrag van 14.850 euro.
Een kostenverdeling van 50 procent voor de gemeente, en 50 procent ten laste van de
deelnemende school besturen.
Overgongsregeling.
Over verlenging van het Convenant, de vakleerkrachten gymnastiek, en de voortzetting van
de samenwerking na augustus2O20 is in principe overeenstemming met de beide
deelnemende schoolbesturen in Harlingen.
Maar door de Coronapandemie zijn er geen concrete afspraken/regeling gemaakt, en is er
daarom voor gekozen om de bestaande afspraken voor 2020-202L te continueren, inclusief
de kostenverdeling.
Nieuw is dat ook de tVlichaelschool dit schooljaar is aangehaakt en voor 1 dagdeel (5,5 uur)
een vakleerkracht gymnastiek afneemt en inzet.
nzet reqeli na Schoolioo r 202L-2022.
De Michaelschoolvraagt om ook l-l- uren een vakleerkracht in te zetten voor 2OZL/2O22.Dit
betekent dat alle schoolbesturen dan allemaal meedoen met dezelfde inzet van LL uren.
Door uitbreiding (meer uren en deelname Michaelschool) doet een kostenverdeling van 50
procent gemeente en 50 procent schoolbesturen niet meer recht aan de verhoudingen
omdat de bijdrage van de gemeente onevenredig stijgt en het budget hiervoor niet
toereikend is. De schoolbesturen zijn dan ook gevraagd om een hogere bijdrage waarmee
we de inzet van de vakleerkrachten kunnen continueren. ln de LEA heeft men aangegeven
dat de vakleerkrachten koestert en hiertoe bereid is.
Na de vaststelling van de bijdrage wordt dit vastgelegd in een nieuwe overeenkomst. Daarna
zal er met Sport Fryslàn een nieuwe subsidie overeenkomst worden opgesteld voor de inzet
I

van vakleerkrachten.

Met vriendelijke groet,
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