Stichting 翷Akkkkoo-po o 翷 e-wekkko g 翷g-aag 翷een 翷nieuw 翷goecichghoupenp 翷eesguu-skip 翷 eg 翷uu-ipische 翷kkennis.
De toezichthoudende bestuurders en de directeur-bestuurder zijn, elk vanuit hun eigen rol,
verantwoordelijk voor het besturen van de Stchtng en de daaronder ressorterende scholen. De
toezichthoudende bestuurders en de directeur-bestuurder handelen overeenkomstg de rinci es
die met goed bestuur samenhangen: redelijk en billijk, met wederzijds res ect, trans arant, in
dialoog, onafankelijk en verantwoordelijk.
Conform het rooster van afreden is er een vacature binnen het toezichthoudend bestuur voor een
nieuw lid met kennis van juridische zaken. Uitgangs unt bij de werving- en selecte rocedure is de
o gestelde rofelschets.
De leden van het toezichthoudend bestuur:








Beschikken over minimaal een hbo denk- en werkniveau;
Hebben een brede maatscha elijke betrokkenheid en onderschrijven de uitgangs unten en
doelstellingen van het o enbaar onderwijs;
Zijn in staat te o ereren o strategisch en tactsch niveau;
Zijn in staat tot het houden van toezicht in een com lexe, rofessionele en maatscha elijke
organisate;
Kunnen o hoofdlijnen rocessen analyseren en daarbinnen besluiten nemen;
Zijn bereid actef en zichtbaar o te treden als ambassadeurs van het o enbaar onderwijs in
de regio;
Zijn in staat o om collegiale wijze samen te werken.

Daarnaast wordt van een lid van het toezichthoudend bestuur ook verwacht dat hij of zij:
 In staat is de directeur/bestuurder te ondersteunen bij de uitoefening van zijn of haar functe;
 O hoofdlijnen vertrouwd is met de ontwikkelingen in het o enbaar onderwijs;
 Inzicht heef in oliteke en maatscha elijke verhoudingen;
 O en staat voor een dialoog met de ouders en de lokale gemeenscha ;
 Beschikt over een relevant netwerk van het o enbaar onderwijs in de regio;
 In staat is de leidende rinci es binnen de stchtng te bewaken en de directeur/bestuurder te
bevragen o de realisate daarvan;
 In staat is het functoneren van de directeur-bestuurder mede te beoordelen.
Heb je interesse in deze functe bij Stchtng kkoordd- o? Dan ontvangen we de sollicitate cv
inclusief motvatebrieff graag zo s oedig mogelijk, in ieder geval vóór 20 mei a.s., via email:
c.intgroen@akkoord- o.nl.
Wil je meer informate over deze vacature? Bel met Marcel Kleinen, voorziter van het bestuur,
te bereiken via telefoonnummer 06 2445 56 60 of met Peter driaans, directeur-bestuurder te
bereiken via telefoonnummer 06 3199 3484.
Bij ieder kandidaat gaan we referentes na en wordt om een recente VOG Verklaring Omtrent
Gedragf verzocht.

