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Geachte leden van de Gemeenteraad,
Per 1 juli jl. heeft bij Stopoz de overgang plaatsgevonden van Bestuur naar een Raad van
Toezicht model. Deze nieuwe Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden, waarvan twee
bestuursleden bij aanvang zijn aangebleven in de RvT om een soepele overgang van
Bestuursmodel naar RvT te bewerkstelligen en daarmee continuïteit van het toezicht op
de Stichting te borgen.
Beide leden zullen, conform het reglement van aftreden, per 1 juli a.s. van de RvT
aftreden waardoor er per deze datum twee vacatures ontstaan. Dit betreft de posities
van Voorzitter en lid RvT met financieel profiel. In februari is de werving voor beide
posities gestart.
Voor het vervullen van de RvT posities zijn vooraf duidelijke functieprofielen opgesteld
om de juiste kandidaten te kunnen werven en selecteren.
De Benoemingsadviescommissie (Bac) is samengesteld uit 2 leden van GMR en 2 leden
van de RvT. Alle kandidaten zijn gesproken door alle leden van de BAC in 2
gespreksrondes en dit heeft geresulteerd in de selectie van 2 kandidaten. De BAC draagt
unaniem 2 kandidaten voor die per 1 juli a.s. kunnen worden benoemd als lid van de RvT
van Stopoz.
Bijgesloten treft u een beschrijving aan van de werkwijze van de BAC en de profielschets
van de Raad van Toezicht (bijlage 1) en de vacatureteksten waarin opgenomen de Rvt
profielen (bijlage 2). Een beknopt curriculum vitae van de beide voor te dragen RvTleden is ter inzage aanwezig.
Met de aanstelling van de nieuwe leden van de RvT verwachten we dat Stopoz zal
beschikken over een deskundige RvT die kan bogen op ruime ervaring, deskundigheid en
betrokkenheid. Deze RvT moet in staat zijn om haar toezichthoudende taken adequaat
uit te voeren en Stopoz de onderwijsorganisatie te laten zijn die de ingezette koers
verder kan voortzetten met de missie ‘het waarborgen en stimuleren van hoogwaardig
en kwalitatief goed onderwijs en een schoolklimaat waarbinnen leerlingen en personeel
uitgedaagd worden en met plezier werken’.

Wij vragen u akkoord te gaan met de benoeming van:
- Karina Schilte
- Frank Schaaij tot leden van de RvT Stopoz per 1 juli 2018.
Met vriendelijke groet,
Namens de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs ZuidKennemerland
Irene Jansen
College van bestuur Stopoz

