GEVRAAGD:
Lid Raad van Toezicht

Vacature: lid van Raad van Toezicht
Toezicht
Volgens de wet is er bij een schoolbestuur een interne toezichthouder die het schoolbestuur raad
geeft en controleert op het besturen van de school. Dit is bij CBS De Hoeksteen een Raad van
Toezicht met nu drie leden. De bestuurders van een school of scholen mogen niet zelf als
toezichthouder optreden voor hetzelfde schoolbestuur. De wet vereist een scheiding hiertussen. Dit
is afgelopen jaar op onze school zo ingeregeld.
Taken
De Raad van Toezicht bij CBS De Hoeksteen heeft een aantal wettelijke taken:
 goedkeuren van begroting, jaarverslag, strategisch meerjarenplan;
 controleren op naleven van de wet door het bestuur en code goed bestuur;
 controleren of onderwijsgeld op juiste manier wordt aangevraagd en besteed;
 accountant aanstellen;
 verslag doen over het eigen raadswerk in een jaarverslag;
 toezien op de kwaliteit van onderwijs.
De Raad van Toezicht houdt ook echt toezicht en bestuurt zelf niet.
Doordat de wettelijke termijn van een aantal leden van de Raad van Toezicht verloopt, zijn wij op
zoek naar enthousiaste ouders en/of bij de school betrokken mensen om zitting te nemen in de Raad
van Toezicht.
Wat wij van jou vragen:
 een dosis enthousiasme; het is immers op vrijwillige basis;
 ervaring op onderwijskundig, juridisch of financieel gebied is een pre;
 je hebt geen probleem met het lezen van een begroting en/of jaarverslag;
 je moet het leuk vinden je te verdiepen in wat de overheid vraagt van het basisonderwijs.
 je hebt binding met CBS De Hoeksteen;
 je moet in staat zijn over de dagelijkse materie heen te kijken en het algemeen belang te blijven
zien. En daar besluitvorming op aan te passen.
 Een paar uur per maand van je tijd (maximaal 2 tot 5 uur).

Mocht je interesse of vragen hebben, stuur dan een bericht aan bestuurder@hoeksteen-well.nl of
bel met 0631620618 (Lisette Plaggenborg, secretaris).

