Vacature bestuurslid met toezichthoudende taken
voor
Vrije School Eindhoven‐Zuid (De Regenboog) en
Vrije Kinderopvang Eindhoven‐Zuid (De Wonderboom)
Vrije basisschool De Regenboog
Mimosaplein 1
5643 CJ Eindhoven

Twee hecht samenwerkende Stichtingen, te weten de Stichting Vrije School Eindhoven Zuid
(De Regenboog) en de Stichting Vrije Kinderopvang Eindhoven Zuid (Wonderboom) hebben een personele unie
op bestuursniveau.
Wegens het vertrek van één van de bestuursleden ontstond de huidige vacature voor bestuurslid met
toezichthoudende taken (verder toezichthouder genoemd). Gezien de identiteit en levensfase van beide
organisaties, zoeken we een toezichthouder met kennis van het antroposofisch mensbeeld en ervaring met
groeiende antroposofische organisaties.
Het bestuur heeft beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken en verantwoordelijkheden aan de directeuren
van beide Stichtingen gemandateerd. Voor de school zijn deze al vastgelegd in een managementstatuut
gebaseerd op de code goed bestuur PO. De school hanteert het zogenaamde one‐tiermodel: binnen het kader
van de code goed bestuur zijn de functies van bestuur en intern toezicht in één orgaan van het bevoegd gezag
ondergebracht. Daarbij wordt scheiding van bestuur en toezicht gerealiseerd doordat binnen dat ene orgaan
bepaalde functionarissen met de uitoefening van het bestuur worden belast (het schoolbestuur) en een andere
functionaris met de uitoefening van intern toezicht (de toezichthouder). Voor de Wonderboom is het
toetsingskader in voorbereiding.
De Toezichthouder houdt onder meer toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het
(school)bestuur in het bijzonder, is belast met vaststelling van het jaarverslag en goedkeuring van de begroting,
stelt bestuurders aan en fungeert als klankbord voor het dagelijks bestuur. Conform de code Goed Bestuur staat
onze nieuwe collega onafhankelijk ten opzichte van personen en deelbelangen. Het staat de toezichthouder vrij
om met enige regelmaat informatie uit de organisatie te halen, dan wel instanties te raadplegen.
Zowel de school als de kinderopvangorganisatie zijn de laatste jaren aanmerkelijk gegroeid.
Benoeming vindt voor een termijn van drie jaar plaats. Bestuurders zijn herbenoembaar. Bestuursleden
ontvangen een vacatie‐ en een reiskostenvergoeding.
Functie‐eisen
 onderschrijft het SPIL concept, waarbij sprake is van één school en één kinderopvang onder één bestuur
en ziet toe op het behouden van die eenheid;
 onderschrijft de statutaire doelstelling van beide stichtingen en de Code Goed Bestuur in het primair
onderwijs;
 heeft aantoonbaar affiniteit met de identiteit van beide organisaties, het vrijeschoolonderwijs en
‐ pedagogiek;
 is bereid tot goed overleg en samenwerking;
 heeft voldoende tijd beschikbaar om toezicht te waarborgen en heeft toezichthoudende ervaring;
 beschikt over deskundigheid op bestuurlijk en organisatorisch terrein en heeft kennis van relevante financiële
zaken;
 beschikt over visie, strategisch inzicht en communicatieve kwaliteiten.
Sollicitanten kunnen tot en met 20 april 2018 reageren door hun motivatie en CV per email te sturen naar
bestuur@vbs‐deregenboog.nl.
Informatie kunt u inwinnen bij de voorzitter van beide stichtingen, de heer Peter Schleijpen (06 ‐ 51 51 95 83)

