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Benoeming drie nieuwe leden Raad van Toezicht Spaarnesant

Geachte leden van de Raad,

Stichting Spaarnesant verzoekt u per direct drie nieuwe leden te benoemen voor de Raad van
Toezicht. Conform de Wet op het primair onderwus, artikelen 17a en 48b, worden de drie leden
bindend voorgedragen door respectievelijk de ouders (twee leden) en de voltallige
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (één lid).

De gemeenteraad benoemt de leden voor een eerste zittingstermijn met inbegrip van de
mogelijkheid tot directe herbenoeming door de Raad van Toezicht tot een maximale
zittingsperiode van 8 jaar.

lk verzoek u te benoemen:
1. Mevrouw drs. Eveline Kroezen op basis van bindende voordracht door de ouders van

Spaarnesant;
2. Mevrouw drs. Elvira Sweet op basis van bindende voordracht door de ouders van

Spaarnesant;
3. De heer mr. Jochem Streefkerk op basis van bindende voordracht door de voltallige GMR.

Momenteel hebben vier leden zittíng in de Raad van Toezicht: mw.Janneke Koch (voorzitter),
mw. Sandra Schoonhoven, dhr. Didier Dohmenl en dhr. Henk Tulner. Met het benoemen van de
voorgedragen kandidaten bestaat de Raad van Toezicht uit zeven leden zoals is bepaald in de
statuten van de stichting.

I Dhr. Dohmen is, met ingang van 5 juli 2019, tijdelijk teruggetreden in verband met het
aanvaarden van een interim functieopen
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Stichting Spaarnesant heeft een zorgvuldige werving- en selectieprocedure gevolgd conform de
onderwijswetgeving (WPO, WMS), de statuten, het toezichtkader en het reglement werving en

selectie nieuwe leden Raad van Toezicht. We hebben ons daarbij laten bijstaan door het bureau
Diemen en Van Gestel.

Op 10 december 2019 heeft de oudergeleding van de GMR ingestemd met de bindende
voordrachtvan mw. Eveline Kroezen en mw. Elvira Sweet en heeft de voltallige GMR ingestemd
met de bindende voordracht van dhr. Jochem Streefkerk. Op 16 december heeft de Raad van
Toezicht besloten de kandidaten voor te dragen voor benoeming door gemeenteraad. ln de
bijlagen treft u onder meer het vooraf openbaar gemaakte profiel, de beknopte cys van de
kandidaten, informatie over de gevolgde procedure en het rooster van aftreden.

lk ga ervan uit u hiermee voorzien te hebben van voldoende informatie om de voorgedragen
kandidaten te kunnen benoemen als nieuwe leden van de Raad van Toezicht. lkverwacht dat zij
met hun diverse achtergrond, kennisgebieden, ervaring en netwerken een positieve bijdrage
zullen leveren aan het openbaar onderwijs in Haarlem.

Met vriendelijke groet,

L0

Voorzitter Raad van T Stichting Spaarnesant

Bijlagen ter kennisneming:
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