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Datum: 7 juli 2020  
Onderwerp: Voordracht lid Raad van Toezicht Meerwerf Basisscholen Den Helder  
Contactpersoon: drs. S.T. Partiman 
Kenmerk: 15/RvT-post   
Afschrift: Archief; College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Helder 
Bijlage: CV voorgedragen kandidaat 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad van de gemeente Den Helder, 
 
Met veel genoegen dragen wij mevrouw S. Bouchibti voor als nieuw lid van de Raad van Toezicht 
van de Stichting Meerwerf Basisscholen Den Helder. Mevrouw Bouchibti is woonachtig in 
Amsterdam en heeft expertise op een aantal gebieden: onderwijs, beleidsontwikkeling en 
diversiteit. Zij zal  de vacature vervullen die ontstaan is na het overlijden van de heer J. de Graaf. 
  
In de onderhavige situatie is sprake van een wettelijk bindende voordracht door de Raad van 
Toezicht conform artikel 9, lid 3, sub a van de statuten van stichting Meerwerf Basisscholen Den 
Helder. 
 
Mevrouw Bouchibti is geselecteerd door een Benoemingsadviescommissie bestaande uit een lid 
van de oudergeleding van de GMR, een lid van de personeelsgeleding van de GMR, een lid van 
de vertegenwoordiging van de schooldirecteuren en de remuneratie en governance commissie van 
de Raad van toezicht, bestaande uit de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht.  De 
voordracht past binnen de vastgestelde profielschetsen. De Benoemingsadviescommissie is van 
mening dat de kwaliteiten van mevrouw Bouchibti van grote waarde zijn voor Meerwerf 
basischolen en complementair zijn aan de reeds aanwezige kwaliteiten binnen de huidige Raad 
van Toezicht. 
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 Ik verzoek u mevrouw Bouchibti  voor een periode van vier jaar te benoemen als lid van de Raad 

van Toezicht van Stichting Meerwerf Basisscholen. Na uw benoeming zal mevrouw Bouchibti  
worden opgenomen in het rooster van aftreden van onze Raad van Toezicht. 
  
Met vriendelijke groet, 
 

 
Namens de voorzitter Raad van Toezicht van Stichting Meerwerf Basisscholen                                                                 
Drs. S.T. Partiman 


