Scholenstichting Pastoor Ariëns zoekt per
1 januari 2023 een sparringpartner voor het bestuur
De Organisatie

Lid Raad van Toezicht

Scholenstichting Pastoor Ariëns (SPA) is een kleinschalige, zelfstandige stichting voor eigentijds
katholiek onderwijs in de gemeente Stichtse Vecht.
De stichting bestaat uit 4 basisscholen, die gehuisvest zijn in 5 schoolgebouwen in Maarssen. De
scholen variëren in omvang van 210 leerlingen tot
475 leerlingen. In totaal telt de stichting circa 1200
leerlingen. De scholen van SPA staan midden in de
samenleving. Onderwijs is volop in beweging. Passend onderwijs, toekomstgericht onderwijs, ouderbetrokkenheid en de aandacht voor de professionele
ontwikkeling van de medewerkers zijn de thema’s
die ons handelen en onze plannen beïnvloeden. Deze
thema’s zijn uitgewerkt in het Strategisch Beleidsplan 2019- 2023.
Onze opdracht is de ontwikkeling van de kinderen
die aan ons zijn toevertrouwd. Dat betekent dat
onze scholen een uitdagende en veilige leeromgeving bieden. Betrokkenheid van ouders, hoge eisen
aan ons onderwijs en de professionaliteit van onze
medewerkers zijn daarbij uitgangspunten. Een goed
bestuur is daarbij van belang. We onderschrijven de
Code Goed Bestuur (PO). Ook zijn we ons bewust
van ons werkgeverschap en zorgen goed voor onze
medewerkers. Onze mensen zijn er trots op bij onze
stichting te werken. Elke dag gaan zij voor onze missie: ‘Uitblinken in jezelf zijn’.
De functie
De leden van de Raad van Toezicht passen op een
natuurlijke wijze bij SPA. Zij hebben affiniteit met het
primair onderwijs, staan voor goed onderwijs in het
belang van kinderen, zijn maatschappelijk betrokken
en hebben een positief, kritische grondhouding. Bij
de vervulling van hun taak richten de leden van de
raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. De Raad
van Toezicht conformeert zich aan de richtlijnen en
afspraken over de Governance Code en de Code
Goed Toezicht zoals die door de wetgever, de PORaad, en de VTOI-NVTK zijn verwoord.

Komt u bij ons
uitblinken?

Taken en verantwoordelijkheden
l Toezicht houden
l Adviseren
l Werkgeverschap
Profielkenmerken leden Raad van Toezicht
l Academisch denk- en werkniveau
l Wonen of werken bij voorkeur in de regio
l Kritisch met betrekking tot intern toezicht; wijs en
constructief met betrekking tot advisering aan het
College van Bestuur met oog voor actuele politieke, sociale en maatschappelijke ontwikkelingen
in de regio
l Transparant opereren
l Bereid tot het afleggen van verantwoording
l Kennis en onderschrijving van algemeen geldende
regels voor Good Governance inclusief bestuurlijke
context
l Bereid tot evaluatie van het eigen handelen en het
handelen van de Raad van Toezicht in zijn geheel
l Onafhankelijk
l Bekleedt geen functies of nevenfunctie die tot
onverenigbare belangen leiden
l Voldoende kennis en ervaring om de onderwijsinstelling en haar succes- en risicoparameters
goed te kunnen beoordelen
l De juiste balans tussen betrokkenheid en distantie
kunnen bewaren
l Inzicht hebben in de belangen van de stakeholders
l Proactieve houding
Heeft u interesse dan zien we uw C.V. en motivatie
graag voor 3 oktober 2022. U kunt de cv sturen naar
sdebooij@spamaarssen.nl.
Leden RVT ontvangen een bescheiden vergoeding.
Wilt u meer weten over de functie of het volledige
profiel ontvangen, dan kunt u contact opnemen met
mevrouw S. de Booij, lid Raad van Toezicht via
sdebooij@spamaarssen.nl of 06 29224475.
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