Wil jij je inzetten om met ons een succes te maken van het vernieuwende
onderwijs van basisschool De Buitenkans in Heerenveen?

Toezichthoudend bestuurslid (voorzitter)
Stichting de Buitenkans bestaat uit één PO school in Heerenveen die in augustus
2016 haar deuren heeft geopend en is geïnspireerd door het gedachtengoed van Loris
Malaguzzi, de pedagogiek van Reggio Emilia.
Er is grote betrokkenheid en veel concrete hulp vanuit ouders, een goed werkende
MR en een prettige informele sfeer gericht op samenwerken en de gezamenlijke wens
om de school tot een succes te maken.
De school bestaat op dit moment uit 7 groepen en wil in de komende 3 jaren groeien
naar 200 leerlingen en 9 groepen. Het gaat goed met de school, tegelijkertijd is er nog
steeds veel te doen. Wil jij helpen de school verder te laten groeien?
De stichting hanteert het zogenaamde ‘one tier model’ waarin uitvoerende taken bij
de directeur bestuurder liggen en het toezicht vanuit de overige bestuursleden
plaatsvindt.
Leden van het bestuur (toezichthoudend) worden benoemd voor een termijn van vier
jaar en kunnen éénmaal worden herbenoemd.
Binnen het bestuur is de rol van voorzitter beschikbaar.
Het bestuur houdt onder andere toezicht op:
● ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie van de organisatie
● kwaliteit van het onderwijs
● de organisatie, bedrijfsvoering en prestaties
● het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg
● het functioneren van de schoolleider
● belangrijke externe ontwikkelingen
● het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie
● de statutair voorgeschreven taken
Persoonskenmerken / motivatie:
Je staat achter het basisprincipe van het competente kind en kiest bewust voor ons
onderwijsconcept (Reggio Emilia, Natuurlijk Leren en Ervaring Gericht Onderwijs).
Ben jij de betrokken integere toezichthouder, heb je verantwoordelijkheidsgevoel en
ben je in staat je onafhankelijk op te stellen en de nodige bestuurlijke afstand te
houden, dan gaan we graag met je in gesprek.
Bestuurlijke en politieke ervaring in het primair onderwijs en een breed netwerk in
de regio is voor deze functie een pre. Heb jij als voorzitter van het bestuur de
uitstraling om naar buiten te treden als het gezicht (boegbeeld) van de Buitenkans?
Overeenkomst:
De bruto vrijwilligersvergoeding voor de bestuursfunctie betreft €1.700 per jaar. De
werkbelasting betreft in de huidige fase van ontwikkeling tussen de een en twee dagen
per maand.
Procedure:
Je kunt reageren tot 15 februari 2021 door je CV en motivatie te sturen naar:
Rutger Klein Nagelvoort, secretaris Bestuur p/a Stichting De Buitenkans,
rutger@debuitenkans.frl. Gesprekken vinden in maart plaats zodat je op 1-4-’21
kunt starten.

