
 
 
 
Slochteren, 6 maart 2019 
 
 
 
Geachte leden van de raad van de gemeentes Groningen en Midden-Groningen, 
Geachte colleges van Burgemeester en Wethouders, 
 
Op basis van de huidige situatie bij stichting OPOS, delen wij u mede dat de voltallige Raad van Toezicht 
van Stichting OPOS zijn verantwoordelijkheid neemt en per direct is afgetreden. 
Het AOb-Manifest dat afgelopen donderdag is overhandigd aan de wethouder Onderwijs van de 
gemeente Midden-Groningen, heeft ons vandaag dat gezamenlijk doen besluiten.  
 
In onze ogen moet de door ons aangestelde nieuwe interim-bestuurder Jan Paul ten Brink zijn werk 
goed kunnen doen, waarbij de positie van zijn RvT niet het onderwerp van discussie zou moeten zijn. 
Omdat wij stichting OPOS een warm hart toedragen, willen wij haar verdere ontwikkeling niet in de 
weg staan. We hebben er alle vertrouwen in dat door deze beweging alle aandacht en energie weer 
naar kwalitatief goed onderwijs kan gaan voor de kinderen op deze scholen. Dat is immers altijd ons 
enige drijfveer geweest. We hebben onze nieuwe interim-bestuurder en de contact-inspecteur van 
Onderwijs inmiddels geïnformeerd van ons besluit en hun de analyse gestuurd die ten grondslag ligt 
aan ons besluit. In de bijlage vindt u van deze analyse een samenvatting.  
 
Wij hopen dat uw gemeenteraad met deze samenvatting meer inzicht krijgt in de problemen, waarmee 
de bestuurder en Raad van Toezicht gedurende de afgelopen periode te kampen hadden. We 
verwachten niet dat met ons vertrek de problemen direct zijn opgelost en de verhoudingen intern zijn 
verbeterd. Wel wensen wij u veel wijsheid toe bij het vinden en benoemen van een nieuwe Raad van 
Toezicht, die samen met de interim-bestuurder, Jan Paul ten Brink, moet zorgen, dat Stichting OPOS 
een goede toekomst tegemoet gaat. 

Wij danken u voor het vertrouwen dat uw gemeenteraad ons heeft gegeven gedurende de jaren dat 
wij Stichting OPOS hebben bestuurd, eerst vanuit de positie van schoolbestuur en later als Raad van 
Toezicht.  

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
Elles Kazemier 
Klarien van der Meulen 
Mike Roelfsema 
Bert Visser 
 
 
Bijlage: Samenvatting Analyse Raad van Toezicht Stichting OPOS 


