Vacature Lid Raad van Toezicht
Hebt u visie voor onderwijs en kwaliteit, voelt u zich betrokken bij het katholiek onderwijs en
bent u beschikbaar voor een functie als toezichthouder?
Stichting Katholiek Onderwijs te Aalsmeer (SKOA) is op zoek naar een lid voor de Raad van
Toezicht dat door de GMR zal worden voorgedragen aan de Raad van Toezicht.
Organisatie
De SKOA biedt binnen de gestelde wettelijke kaders kwalitatief goed onderwijs aan kinderen
van 4 tot 12 jaar, met als achtergrond de katholieke geloofsovertuiging. Onder de SKOA
ressorteren drie scholen; de Antoniusschool in Kudelstaart, de Jozefschool en de
Oosteinder, beide in Aalsmeer. Er wordt onderwijs gegeven aan ongeveer 1600 leerlingen,
voor wie ca. 150 personeelsleden gezamenlijk werken aan kwalitatief goed en passend
onderwijs.
De drie scholen van de stichting staan midden in de maatschappij. Samenwerking tussen
directies, andere scholen, maatschappelijke instellingen en organisaties staat hoog in het
vaandel en wordt gestimuleerd. We denken stichtingsbreed waarbij we de eigenheid van de
scholen respecteren. We moedigen scholen aan om van elkaar leren. Transparante
communicatie is hierbij belangrijk.
Profiel lid Raad van Toezicht
Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is dat de raad bestaat uit een
multidisciplinair team. Hierbij is een vacature ontstaan met het profiel onderwijs met de
volgende specifieke competenties:
- In staat zijn onderwijskundige resultaten op hun merites te beoordelen.
- Inzicht in en begrip van de samenhang tussen voortgezet onderwijs, primair en
vervolg onderwijs.
- Inzicht in de onderwijskundige samenhang van alle onderdelen van de stichting.
Aangezien het gaat om een lid op bindende voordracht van de GMR (gemeenschappelijk
medezeggenschapsraad), is het van belang dat de geschikte kandidaat zich bewust is van
de rol van de GMR binnen de governance van de SKOA en de dynamiek in de driehoek
Raad van Toezicht, bestuur en GMR doorgrondt en indachtig de rol van de GMR zal acteren
binnen de Raad van Toezicht.
Het volledige profiel van de Raad van Toezicht wordt op verzoek toegezonden.
Contact
Belangstellenden worden verzocht hun interesse kenbaar te maken door middel van een
korte motivatie (inclusief een actueel cv) uiterlijk 01 september 2021 te sturen naar de
voorzitter van de GMR. Haar email adres is leonore.melkert@rkantonius.nl.
Voor inhoudelijke informatie over het werk van de RvT kunt u een bericht met uw
contactgegevens sturen naar rvt@sko-aalsmeer.nl. Er zal dan contact met u worden
opgenomen.

