Door wisselingen in de samenstelling en ter aanvulling op de aanwezige expertises
binnen de Raad van Toezicht is een vacature ontstaan voor de functie van:

Lid van de Raad van Toezicht
Stichting Prohles hanteert het Raad van Toezicht-model. De Raad van Toezicht
bestaat uit vijf leden. Deze leden zijn belast met de toezichthoudende taak op de
stichting en hebben elk een specifiek aandachtsgebied. De Raad van Toezicht
Stichting Prohles voor ProtestantsChristelijk en Hervormd Basisonderwijs
Katwijk is verantwoordelijk voor het
onderwijs op 11 basisscholen op
14 locaties in Katwijk. Deze scholen
hebben elk een eigen gezicht en zijn
tegelijkertijd als één verbonden.

houdt, door het gebruik van een toezichtskader, toezicht op het uitvoeren van
beleid, de besluiten en het functioneren van de directeur-bestuurder.
Uit uw sollicitatiebrief blijkt dat u
duidelijk affiniteit heeft met christelijk onderwijs;
beschikt over bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;
-

in staat bent adequaat invulling te geven aan de toezichthoudende taken
zoals omschreven in het toezichtskader;

We hechten veel waarde en belang aan
een christelijk geïnspireerde omgeving
waar voor alle kinderen ruimte is om in
balans met zichzelf en de ander te zijn. We
werken aan die balans door een
nieuwsgierige houding naar elkaar en naar
de omgeving.
We verbinden onze levenshouding met
onze christelijke overtuiging.
(www.prohles.nl)

-

HBO/Academisch werk- en denkniveau;

Het is een pre als u ouder of voogd bent van een van onze leerlingen.

Het tijdsbeslag is 8 vergaderingen per jaar (in de avond). Ook worden regelmatig
schoolbezoeken gehouden en is er overleg met de GMR en directies. Er is een
kleine tegemoetkoming in de kosten per maand. We investeren vooral in de
continue professionalisering van de leden en het team.

Informatie:

Meer informatie over onze stichting kunt u vinden op onze website.

Bij de voorzitter Raad van Toezicht:
mw. J.M. van Rijn,
jacomine.vanrijn@prohles.nl

Uw sollicitatie dient vóór 15 december 2021 in ons bezit te zijn.
U kunt uw brief per e-mail richten aan de voorzitter van de Raad van
Toezicht, mw. J. M. (Jacomine) van Rijn, e-mail:
jacomine.vanrijn@prohles.nl

VERTROUWEN KRIJGEN EN VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN

