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1. Voorstel 

Benoemen van mevrouw  M. Bakker en mevrouw J. De Jonge als leden van de  Raad van Toezicht 

van de Stichting Jan Ligthartschool Westerbroek.  

 

2. Inleiding 

Vanwege  het vertrek van 2 leden van de Raad van Toezicht  (RvT) heeft men een vacature 

uitgezet. Door de sollicitatiecommissie zijn 2 geschikte kandidaten gevonden. Het bestuur van de 

Stichting neemt  de voordracht over en verzoekt de raad de nieuwe leden te benoemen, conform 

de afspraken hierover in de statuten (bijlage).   

 

3. Publiekssamenvatting 

Door dit besluit worden de ontstane vacatures van de Raad van Toezicht van de Stichting Jan 

Lighartschool Westerbroek weer ingevuld.   

 

4. Bevoegdheid van de raad 

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

benoemen conform de statuten Jan Ligthartschool. 

 

5. Beoogd effect  

 Een voltallige raad van Toezicht voor de Stichting Jan Lighartschool Westerbroek. 

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

6. Historische context 

Met ingang van 1 januari 2018 is de openbare basisschool Jan Ligtharschool verzelfstandigd en 

ondergebracht in de Stichting Jan Ligthartschool Westerbroek. Het doel van de Stichting is het in 

stand houden van de openbare basisschool in Westerbroek.  
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De stichting heeft een bestuur en een Raad van Toezicht.  In de statuten van de stichting is 

geregeld dat de gemeenteraad  nieuwe leden van de Raad van Toezicht benoemd.   

  

In verband met het vertrek van 2 leden is een vacature uitgezet. Er zijn inmiddels 2 geschikte 

kandidaten gevonden. 

 

7. Argumenten 

 We voeren hiermee de afspraken uit zoals vastgelegd in de statuten Stichting Jan 

Ligthartschool artikel 11. 

 Eén kandidaat, mevrouw Joke de Jonge, 55 jaar uit Groningen, wordt voorgedragen door de 

Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen (VZD). Zodat er namens de VZD weer 2 zetels zijn 

ingevuld. 

Mevrouw De Jonge heeft ruime ervaring in het onderwijs(management) heeft de 

Lerarenopleiding gedaan en is na 12 jaar als docent te hebben gewerkt stafmedewerker en 

daarna manager geworden bij het Noorderpoort.  

 De andere kandidaat, Marinka Bakker, 43 jaar, uit Westerbroek wordt voorgedragen namens de 

Westerbroekse School Vereniging. Waardoor hier ook weer 2 zetels zijn ingevuld. 

Mevrouw Bakker heeft ook een onderwijsachtergrond. Zij is gestart als leraar basisonderwijs. 

En werkt inmiddels al geruime tijd als onderwijsadviseur bij Cedin. 

 De sollicitatiecommissie is van mening dat de voorgedragen personen voldoen aan het profiel 

en geschikt zijn om de functie als lid van de RvT te vervullen. De secretaris van de Raad van 

Toezicht draagt de kandidaten dan ook voor ter benoeming. 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Bij de start van de verzelfstandiging van de verzelfstandiging van de Jan Ligthartschool is nog het 

voorstel gedaan aan RvT een zevende lid toe te voegen op voordracht van de  gemeente. Deze zou 

zich vooral moeten richten op de financiële taken. Het bleek lastig hiervoor een geschikte 

kandidaat te vinden. Deze taken zijn inmiddels naar tevredenheid opgepakt door een andere lid 

van de raad van toezicht.  

Voorgesteld wordt om af te zien van het inzetten van een lid op voordracht van de gemeente. In de 

statuten staat dat het bestuur uit maximaal 7 personen mag bestaan. Minder kan ook. Ook is in de 

statuten de voordracht vanuit de gemeente niet benoemd. 

We doen dit bij andere raden van bestuur van het openbaar basisonderwijs  overigens ook niet.  

We voeren het toezicht op de financiële situatie net als bij andere schoolbesturen uit  door kennis 

te nemen van de jaarstukken en door regulier overleg te voeren met de Raad van Toezicht.  
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9. Financiële paragraaf 

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. 

 

10. Communicatie 

De Stichting Jan Ligthartschool informeren over het besluit van de raad. 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Zie communicatie.  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H. Mulder 

Secretaris 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



   

 Pagina: 4 van 4 

 Datum: 9  januari 2019 

 Zaak: 2018-007973 

 

 

 


