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1. Voorstel 

1. Mevrouw K.G. van der Meulen herbenoemen als lid van de Raad van Toezicht van stichting 

OPOS voor een tweede en laatste termijn. 

2. Mevrouw E.M. Kazemier herbenoemen als lid van de Raad van Toezicht van stichting OPOS 

voor een tweede en laatste termijn. 

 

2. Inleiding 

Op basis van het rooster van aftreden zijn drie leden van de Raad van Toezicht (RvT) van Stichting 

Openbaar Primair Onderwijs Slochteren (OPOS) herbenoembaar per 1 januari 2019. Het gaat om 

mevrouw K. van der Meulen, mevrouw E. Kazemier en mevrouw I. Janssen. Omdat mevrouw Jansen 

in verband met het aanvaarden van een functie vertrekt, zal voor haar nog een nieuw lid worden 

geworven. Omdat dit traject naar verwachting nog enige tijd in beslag zal nemen wordt dit apart 

aan uw raad voorgelegd.   

 

3. Publiekssamenvatting 

Met dit besluit worden twee leden van de Raad van Toezicht van de Stichting OPOS herbenoemd.   

 

4. Bevoegdheid van de raad 

De gemeenteraad is bevoegd leden van de raad van Toezicht van het Openbaar basisonderwijs te 

(her)benoemen conform de statuten Stichting OPOS. 

 

5. Beoogd effect 

Naleving zorgplicht Openbaar onderwijs, conform artikel 48 van de Wpo.  
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6. Historische context 

OPOS werkt sinds 1 januari 2018 met een RvT model. Voorheen was het een bestuur. De leden van  

het bestuur zijn over gegaan in de RvT. Het rooster van aftreden liep hierbij gewoon door.  

 

7. Argumenten 

 We voeren hiermee de afspraken uit zoals vastgelegd in de Statuten Stichting OPOS.  

 De RvT heeft besloten dat een herbenoeming wenselijk is de GMR heeft unaniem ingestemd 

met deze voordracht.  

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Niet van toepassing.  

9. Financiële paragraaf 

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. 

 

10. Communicatie 

De voorzitter van de RvT van OPOS informeren over het besluit van de raad.   

 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Zie communicatie. 
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