Heeft u een warm hart voor het christelijk basisonderwijs
en wilt u uw kennis en ervaring graag voor PCPO inzetten...
…dan zijn wij op zoek naar u:
Lid algemeen bestuur/toezichthouder (m/v)
van de schoolvereniging.

De schoolvereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Barendrecht en
Ridderkerk (PCPO) omvat 11 basisscholen in Barendrecht en Ridderkerk. Onze
schoolvereniging is enkele jaren geleden uit een fusie ontstaan en is sindsdien sterk
geprofessionaliseerd.
De directeur/bestuurder, ondersteund door een goed geoutilleerde staf, is verantwoordelijk
voor de dagelijkse leiding binnen onze vereniging en legt verantwoording af aan het
algemeen bestuur. Het algemeen bestuur werkt toezichthoudend en is daarbij zeer
betrokken bij het wel en wee binnen de vereniging. Het algemeen bestuur bestaat uit 5
leden.
Binnenkort komt er plaats voor twee leden van het algemeen bestuur. Wij zoeken iemand die
door opleiding en/of ervaring beschikt over een helikopterview, in staat is om op hoofdlijnen
te sturen, toezicht te houden, het leuk vindt om in een team te werken en om
verantwoordelijkheid te dragen.
Wij streven bij de keuze naar een evenwichtige samenstelling van het bestuur. Gezien de
samenstelling van het huidige bestuur zijn wij met name op zoek naar mensen die specifieke
kennis hebben op een van de volgende deelgebieden:




HR en strategisch personeelsbeleid
Kwaliteit van het onderwijs
Passend onderwijs en/of jeugd en welzijnswerk

Daarbij vinden wij het zeker zo belangrijk dat u de christelijke identiteit van de vereniging een
warm hart toedraagt. U bent actief lid van een christelijke geloofsgemeenschap. Wij nodigen
ouders met kinderen op onze scholen nadrukkelijk uit om te reageren.
De gemiddelde tijdsinvestering bedraagt ca. 6 uur per maand. Incidenteel kan het overigens
wel eens wat meer zijn. Naast de voldoening die dit werk oplevert, ontvangen leden van het
algemeen bestuur een onkostenvergoeding.
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Voor informatie verwijzen wij u naar de website van de Vereniging PCPO Barendrecht en
Ridderkerk: www.pcpobr.nl
Hier kunt u ook de profielschetsen voor leden van het algemeen bestuur van onze vereniging
vinden.
Ook kunt u voor vragen of een oriënterend gesprek, geheel vrijblijvend, één van de
onderstaande bestuursleden benaderen.

Aad Boonstra
Janny Brummelink
Arjan van Wingerden

0180-616374 (na 20.00 uur)
0180-620665
06-50889003 (na 18.00 uur)

Bij belangstelling voor een bestuursfunctie verzoeken wij u voor 31 maart 2016 contact met
het bestuur op te nemen. Dit kan door een motivatiebrief met CV te mailen naar
info@pcpobr.nl of te sturen naar:

PCPO Barendrecht en Ridderkerk
t.a.v. het bestuur
Postbus 217
2990 AE Barendrecht

Wij zien uw reactie graag tegemoet.
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