VACATURE
Enthousiaste leden voor onze raad van toezicht
Stichting Katholiek Basisonderwijs Meijbloem
Wil jij echt wat kunnen betekenen voor de basisschoolleerlingen in Meijel en Heibloem?
Dan is dit je kans! In verband met het einde van de zittingstermijn zijn wij per direct op
zoek naar 3 nieuwe enthousiaste leden voor de raad van toezicht van de Stichting
Katholiek Basisonderwijs Meijbloem. Kom jij binnenkort ons fijne team versterken?
Even voorstellen: Stichting Katholiek Basisonderwijs Meijbloem
Onder de Stichting Katholiek Basisonderwijs Meijbloem (SKBM) vallen 2 basisscholen: Den
Doelhof in Meijel en De Heihorst in Heibloem. Op deze scholen zitten ongeveer 550
leerlingen en werken zo’n 55 medewerkers.
De missie van SKBM is dat leerlingen vol zelfvertrouwen van school gaan. Ze hebben ontdekt
wie ze zijn en op welke wijze zij graag leren. Zij zijn autonoom en staan stevig in hun
schoenen. Zij hebben de kennis en vaardigheden om hun ontdekkingstocht voort te zetten in
het vervolgonderwijs en in hun toekomst.
Wat doet de raad van toezicht?
SKBM kent een scheiding van bestuur en intern toezicht volgens de Code Goed Bestuur in
het primair onderwijs. Dat betekent dat de directeur-bestuurder de algemene dagelijkse
leiding heeft en het beleid ontwikkelt. Hij legt hierover verantwoording af aan de raad van
toezicht. De raad van toezicht ziet erop toe dat de directeur-bestuurder het doel van de
stichting realiseert: het leveren van goed basisonderwijs.
De raad van toezicht:
•
richt zich op strategische ontwikkelingen en houdt zich bezig met de toekomstvisie;
•
houdt toezicht en is proactief;
•
stimuleert het vormen van een mening en luistert daarnaar;
•
ziet erop toe dat het bestuur collectieve beslissingen neemt;
•
laat de dagelijkse leiding over aan de directeur-bestuurder.
Hoe wordt de raad van toezicht samengesteld?
De raad van toezicht van SKBM bestaat uit 5 leden die affiniteit hebben met het onderwijs
en de regio. Het is belangrijk dat er binnen het team kennis en ervaring aanwezig is op het
gebied van maatschappelijk ondernemerschap, onderwijskunde, financiën,
personeelsmanagement, recht en levensbeschouwing.

Is het iets voor jou?
Op dit moment zijn wij op zoek naar leden met kennis van financiën of van onderwijskundige
zaken of die goed zijn in het leggen en onderhouden van contacten. We kijken uit naar leden
die een betrokken gesprekspartner zijn voor de collega’s van de raad van toezicht, de
directeur-bestuurder en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
De volgende zaken zijn belangrijk voor nieuwe leden:
je hebt relevante bestuurlijke kwaliteiten of wilt die graag bij ons komen
opdoen;
je bent in staat om het beleid van de stichting en het functioneren van het
bestuur te toetsen;
het is een pré als je ervaring hebt op het gebied van toezicht houden op
professionele organisaties;
je hebt kennis en ervaring op het gebied van innovatie en veranderprocessen;
je bent betrokken, waarbij je vanzelfsprekend professionele afstand houdt tot de
taken en verantwoordelijkheden van de directeur-bestuurder;
je bent integer, hebt verantwoordelijkheidsgevoel en stelt je onafhankelijk op;
je hebt een relevant netwerk.
Hoeveel tijd kost zo’n bestuursfunctie?
Als lid van de raad van toezicht heb je zo’n 6 keer per jaar een vergadering. Die duurt
gemiddeld 2,5 uur. Houd er rekening mee dat je ook tijd kwijt bent aan de voorbereiding,
zoals het lezen van stukken. Daarnaast zijn er af en toe activiteiten, zoals het bezoeken van
scholen, bijeenkomsten met het managementteam en de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad. Je start in overleg en wordt bestuurslid voor 4 jaar.
Enthousiast? We horen graag van je!
Enthousiast geworden? Laat het ons weten! Mail je motivatiebrief naar mevrouw Brianne
Jegerings , voorzitter Raad van Toezicht van SKBM: skbmeijbloem@dendoelhof.nl
Doe dat uiterlijk 18 november. Heb je vragen?
Bel dan gerust met Brianne Jegerings op 06-46008265.
Wij kijken ernaar uit je te ontmoeten!

