OPOCK

Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Aan de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel
Postbus 200
2920 A E Krimpen aan den IJssel

T: 0 1 0 - 264 39 99
F: 0 1 0 - 264 39 90
www.opock.nl
info@opock.nl

Capelle aan den IJssel, 30 oktober 2012
Ons kenmerk:
Betreft:

De Linie 1-f, 2 9 0 5 AX
P o s t b u s 7 7 6 , 2 9 0 0 AT
C a p e l l e a a n d e n IJssel

120706-AS-002b
Toelichting bij de statutenwijziging Stichting O P O C K
Goed onderwijs door goed leiderschap en goed bestuur

Geachte Raad,
De stichting OPOCK doet u hierbij het voorstel toekomen tot een wijziging van de statuten per 1 januari
2013, zoals reeds is aangekondigd tijdens de behandeling van de huidige statuten in november 2011.
De noodzaak om over te gaan naar een College van Bestuur en een Raad van Toezicht model heeft te
maken met de omvang van een organisatie als OPOCK, de slagvaardigheid om de kwaliteit van het
onderwijs verder te verbeteren en de samenwerking met de ketenpartners en gemeenten in het kader
van passend onderwijs tot een succes te brengen. Daar is een professioneel bestuur voor nodig. De
inhoud is vooraf met de raden bediscussieerd. De zorgpunten bij de raden zijn in de statuten verwerkt,
zodat de huidige goede samenwerking tussen O P O C K en de beide gemeenten ook in de toekomst is
gegarandeerd.
De RvT bestaat per 1 januari 2013 uit 7 leden. Ik verzoek de raden de huidige 3 leden die nu nog deel
uitmaken van het dagelijks bestuur en de huidige 4 toezichthouders in de RvT te benoemen. Voor de
continuïteit is deze doorzetting van groot belang. Het rooster van aftreden blijft van kracht. Dit betekent
dat 2 van deze leden per 1 januari 2014 herkozen moeten worden.
Binnen de nieuwe RvT zullen de nieuwe bestuursleden op basis van de eigen expertise en rolprofielen
verdeeld worden, conform de afspraken die bij statutenwijziging van 1 januari 2012 statuten zijn
gemaakt.
De verantwoordelijkheden van de bestuurder

Richting geven, strategisch beleid
ontwikkelen
Vaststellen beleidsvoorstellen en opstellen
begroting

Verantwoordelijkheden van de toezichthouder

Klankbord- en advies.

Werkgeverschap van personeel.

Goedkeuren van de begroting en het strategische
beleidsplan. Beoordelen van de opbrengsten.
Toezicht houden op de bestuurder en de
organisatie.
Publieke verantwoording afleggen over eigen
functioneren.
Werkgeverschap van de bestuurder.

Vertegenwoordiging van de rechtspersoon naar
derden.

Regeling besturing (reglementen, statuten t.o.v.
inrichting toezicht)

Toezicht houden op de dagelijkse leiding
Verantwoording afleggen aan de stakeholders.

Wij vertrouwen er op met deze statuten een goede en definitieve basis te hebben gelegd waarmee O P O C K straks
haar strategische doelen kan verwezenlijken.
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