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Besluit 
 

 

 

 

Aan: Gemeenteraad van de Gemeente Groningen 

 

Datum: 13 oktober 2021 

 

Betreft: Herbenoeming S. Leistra, lid Raad van Toezicht 

 

De Raad van Toezicht van Openbaar Onderwijs Groningen heeft aan de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraden (GMR’s) kenbaar gemaakt graag te willen overgaan tot de voordracht voor 

herbenoeming van 3 van haar leden. Het gaat hierbij om Roel Bosker, Kees Spijk en Seerp Leistra. Roel Bosker 

en Kees Spijk zijn lid op voordracht van B&W van de gemeente Groningen. Seerp Leistra is lid op voordracht van 

de oudergeleding van de GMR’s. Naar aanleiding hiervan, is er door de GMR’s een benoemingsadviescommissie 

(BAC) samengesteld. Op 23 september jl. hebben de leden van deze commissie een gesprek gevoerd met Seerp 

Leistra.  

 

Tijdens dit gesprek is o.a. gesproken over de rol van Seerp Leistra in de Commissie Remuneratie en Governance 

en de (toekomstige) aandachtsgebieden van deze commissie. Daarnaast is gesproken over de uitdagingen 

waarvoor Openbaar Onderwijs Groningen gesteld wordt in de komende jaren en de rol welke de Raad van 

Toezicht hierin heeft. Ook is gesproken over de verhoudingen binnen de Raad van Toezicht en de invulling 

hiervan, de verhoudingen met het College van Bestuur en de verbinding met de GMR’s.  

 

De BAC leden hebben het gesprek met Seerp Leistra als open en prettig ervaren en concluderen dat hij in zijn rol 

als lid van de Raad van Toezicht in staat is te verder te bouwen aan de toekomst voor Openbaar Onderwijs 

Groningen. De BAC leden hebben de ouders van de GMR’s geadviseerd in te stemmen met de voordracht tot 

herbenoeming voor de tweede termijn.  

 

De ouders van de GMR’s hebben dit advies overgenomen en ingestemd met de voordracht tot herbenoeming van 

Seerp Leistra voor de tweede en laatste termijn. 

 

Wij wensen Seerp Leistra veel succes in zijn tweede termijn als lid van de Raad van Toezicht.  

 

Namens de GMR-VO     Namens de GMR-PO 

 

 

 

 

Jascha Tuinier     Elsbeth Jansen 

voorzitter                  voorzitter 


