
 

 

Stichting samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Westfriesland 

Profielschets lid van het bestuur (toezichthoudend deel) 

 

Voor het bestuur van de Stichting samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Westfriesland  
zijn wij op zoek naar een lid van het toezichthoudende deel van het (one tier) bestuur die op 
bindende voordracht van de MR als vijfde lid wordt benoemd.  
 
Op 01 augustus 2017 zal De Westwijzer in Westwoud haar deuren openen. Na een intensief 
traject van ruim drie jaar is dit het tastbare bewijs dat Stichting SKO de Streek (katholiek) en 
Stichting Present (openbaar) samen de schouders onder kwalitatief goed onderwijs in 
Westwoud en andere delen van West Friesland willen zetten. De Westwijzer is een informele 
samenwerkingsschool met ruim 140 leerlingen. Deze school is samengesteld uit de twee 
basisscholen die het dorp kende en nu als één school verdergaan.  
 
Het bevoegd gezag van deze school wordt gevormd door een one tier bestuur, bestaande uit 
vijf toezichthoudende bestuurders en twee uitvoerende. De twee uitvoerende bestuurders 
zijn  de bestuurders van SKO De Streek en Present. Het toezichthoudende deel wordt 
gevormd door twee toezichthouders van beide besturen. Het vijfde lid, momenteel een 
vacature, wordt op bindende voordracht van de MR benoemd.  
 
Het fusierapport is geaccordeerd en de oprichtingsakte is onlangs gepasseerd, maar er is nog 
veel werk te verzetten. De eerste focus ligt op de start van de nieuwe school per 01 
augustus. Het bestuur is druk doende de verdere governance structuur vorm te geven en zal 
daar in de eerste periode onder leiding van beide uitvoerende bestuurders vorm en inhoud 
aan geven. Van het vijfde lid van het toezichthoudende bestuur wordt verwacht dat hij/zij 
vanuit expertise en ervaring kan meedenken over het verder vormgeven van de organisatie.  
 
De Nieuwe Dorpsschool Westwoud wil kwalitatief duurzaam goed onderwijs verzorgen aan 
alle kinderen van het dorp. De school draagt bij tot hun vorming, met aandacht voor de 
betekenis van en de verscheidenheid in levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, 
zoals die leven in de Nederlandse, multiculturele samenleving. Daar het gaat om een 
samenbrengen van twee verschillende scholen met een verschillende identiteit, ligt er in het 
primaire en het bestuurlijke proces een uitdaging die ondernemerschap, pro activiteit en 
creativiteit van alle betrokkenen vergt. 2017 
Daarbij behoort de ontwikkeling van de school tot een Integraal Kindcentrum tot de 
mogelijkheden.   
 
 
Wat de stichting belangrijk vindt: 

- Staan voor kwaliteit en samenwerking 
- Open en intensieve communicatie 
- Onderwijs dat aansluit bij de leerstijlen van kinderen 
- Bevorderen van samenwerking tussen verschillende bloedgroepen  



 

 

 

Profiel van het lid (m/v): 

- Respecteert de grondslag van de stichting en werkt mee aan de doelstellingen ervan . 
- Is gewend strategisch te kunnen denken 
- Heeft bestuurlijke of toezichthoudende ervaring 
- Heeft het vermogen op hoofdlijnen te kunnen denken en handelen 
- Heeft binding met Westfriesland (wonen en/of werken en/of anderszins)  
- Heeft mogelijk ervaring in of met het (primair) onderwijs 
- Heeft bestuurlijke ervaring 
- Heeft empathisch vermogen 
- Is sparringpartner voor het uitvoerend bestuur 
- Is besluitvaardig en daadkrachtig 

Informatie en solliciteren: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met beide uitvoerende bestuursleden, 

Marlies Harlaar, telefoon 06-49921199 of met Ruurd Bijlsma, telefoon 06-17744107 

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot uiterlijk 07 september a.s. sturen naar: 

personeel@sko-destreek.nl of info@openbaaronderwijspresent.nl 
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