
Stichting ROOS is een organisatie van gedreven professionals voor het primair onderwijs in de  

gemeenten Rijssen-Holten, Hellendoorn, Wierden en Twenterand. Onder Stichting ROOS vallen 11 

mooie basisscholen, die samen het onderwijs verzorgen aan ruim 1.300 leerlingen. De scholen zijn 

een kleurrijke ontmoetingsplek, waar ieder kind het beste uit zichzelf kan halen. De kwaliteit van ons 

onderwijs wordt bepaald door goede leerlingenzorg, goede inzet van het personeel, scholing voor het 

personeel, aandacht voor ouders en investering in de gebouwen.

Bent u een bestuurder die:

• ruime bestuurlijke ervaring heeft op het strategische terrein én ondernemerschap om de positie 

 van de scholen in de regio voor de toekomst te versterken

• met scholen kan bouwen aan een professionele leergemeenschap

• de dominante ontwikkelingen in het (primair) onderwijs kent

• veel ervaring heeft met de systematiek van bedrijfsvoering en met kwaliteitszorgsystemen

    in het onderwijs

• voldoende inhoudelijke deskundigheid heeft om de concrete doelstellingen van de stichting te 

 kunnen bepalen

Als bestuurder laat u zien dat u staat voor de ambities van de stichting en van de scholen. U werkt in 

samenspraak met alle geledingen in de organisatie aan een nieuw, concreet en realistisch strategisch 

plan, dat op een breed draagvlak kan rekenen. U weet de vooruitstrevende positie van de stichting en de 

scholen voor de toekomst te versterken en deze door bestuurlijke samenwerking zeker te stellen. Daar-

naast geeft u leiding aan een team van professionals waarbij de principes van relatie, competentie en 

autonomie de lerende organisatie versterken.

Wij bieden u:

•  een professionele organisatie waarbij samenwerken, resultaatgerichtheid en 

 zelfontplooiing centraal staat

• bedrijfsvoering die goed op orde is

• 11 karakteristieke scholen waarvan 6 in een nieuw gebouw

Bent u nieuwsgierig geworden?

Klik hier voor de uitgebreide functiebeschrijving.

Of neem contact op met:

 

De Raad van Toezicht van Stichting ROOS zoekt per 1 augustus 2018 een: 

betrokken
bestuurder (1 fte)
strateeg, onderwijsprofessional

Postbus 48  •  7460 AA Rijssen  •  Telefoon 0548 - 538 670  •  E-mail secretariaat@roostwente.nl  •  www.stichtingroos.nl

Stichting ROOS biedt in uitdagende leerom-
gevingen openbaar primair onderwijs en 
verbindt de persoonsontwikkeling van
kinderen met de ontwikkeling van kennis en 
sociale maatschappelijke ontwikkeling.

Leerlingen zijn voor ons uniek en we zorgen 
ervoor dat ze eigenaar zijn en blijven van hun 
eigen talentontwikkeling. We houden rekening 
met hun sociale achtergrond.

Wij zorgen voor een passend onderwijs-
aanbod voor elke leerling, zodat iedere 
leerling het maximale uit zichzelf kan halen. 
Ouders zijn onze partners. Samen met 
ouders en leerlingen stellen wij doelen, 
die we gezamenlijk willen bereiken, om 
hun kinderen voor te bereiden op de eigen rol 
in de samenleving.

Belangrijke data
Het eerste sollicitatiegesprek vindt plaats op 
donderdag 12 april 2018. Het tweede gesprek 
vindt plaats op donderdag 19 april 2018. 
Een assessment zal deel uitmaken van de 
procedure.

Solliciteren?
Uw sollicitatiebrief met motivatie en  
curriculum vitae dient uiterlijk 3 april 2018 in 
het bezit te zijn van Stichting ROOS.

Stichting ROOS
T.a.v. de voorzitter van de Raad van Toezicht
de heer L. van Minderhout 
Postbus 48
7460 AA Rijssen

U kunt uw sollicitatie ook mailen naar: 
secretariaat@roostwente.nl

de heer L. van  Minderhout 

voorzitter van de Raad van Toezicht

06-23640522 • lgmvminderhout@solcon.nl 

mevrouw V. de Zwart

senior HRM-adviseur

06-83162317 •  v.dezwart@roostwente.nl


