
 

 

Vacature toezichthouders Raad van Beheer 

Stichting SBO de Schilderspoort 

 

De Schilderspoort is een Speciale school voor Basisonderwijs (SBO). De school is een bijzonder 

neutrale streekschool die bezocht wordt door kinderen van 4 t/m 12 jaar, van wie de 

onderwijsbehoefte van dien aard is dat zij niet binnen het basisonderwijs opgevangen kunnen 

worden.  Leerlingen van alle levensbeschouwingen worden op de Schilderspoort toegelaten. Respect 

voor de andersdenkenden is een van onze grondgedachten. Meer informatie daarover kunt u vinden 

op www.schilderspoort.nl. 

M.i.v. 01-05-2021 zal de governance van onze school nog beter in lijn worden gebracht met de Code 

Goed Bestuur voor het primair onderwijs en met de door de overheid gewenste onafhankelijke 

relatie tussen bestuur en toezicht. 

Daartoe zal de huidige structuur veranderen naar een raad van beheermodel, bestaande uit het 

dagelijks bestuur (de directeur-bestuurder) en een algemeen bestuur (de toezichthouders). 

Voor het toezichthoudende deel, dat zal bestaan uit 4 leden, zijn we op zoek naar 3 geschikte 

kandidaten. 1 lid zal op voordracht van de medezeggenschapsraad zitting nemen in het bestuur. 

Door de samenstelling en onderlinge afstemming van de expertise gebieden moeten de volgende 

deelgebieden ingevuld zijn: juridisch, financieel, onderwijs en politiek/bestuurlijk.  

Indien u belangstellend bent, kunt u de volledige profielschets inzien via de website van onze school 

www.schilderspoort.nl . U kunt deze ook aanvragen bij het secretariaat van de school (0316 527249). 

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met Ingrid Wolsing, bestuursvoorzitter   

(06-23045077) of met Dorine Vaes, directeur-bestuurder van de Schilderspoort (0316-527249). 

U kunt uw belangstelling laten blijken door vóór 15 maart een mail of brief te sturen naar het 

volgende adres: 

SBO de Schilderspoort 

o.v.v. werving raad van beheer 

Mercurion 36 

6903PZ Zevenaar 

Mail: info@schilderspoort.nl 

 

P.S. Mocht u van bekenden in uw omgeving vinden dat zij mogelijk geschikte kandidaten zijn, dan 

stellen wij het op prijs als u deze advertentie onder hun aandacht brengt. 

http://www.schilderspoort.nl/
mailto:info@swvdeliemers-po.nl

