
 

 

 
 
In Wijk bij Duurstede gaat bijna de helft van de leerlingen naar het openbaar onderwijs. 
Onze stichting bestaat uit vijf openbare basisscholen met elk een eigen kleur en 
identiteit, en toch met elkaar verbonden. Die verbinding komt voort uit een 
missiegedrevenheid die zich karakteriseert in: “Waar kinderen belangrijk zijn, waar 
iedereen welkom is.” 
 
Drie kernwaarden zijn onze leidraad: 

- Ieder kind mag zijn wie het is 
- Met een open blik de wereld tegemoet 
- Op je eigen niveau uitgedaagd worden 
 

En natuurlijk komt die verbinding ook voort uit onze openbare identiteit. Samen met de 
strategische pijlers beschouwen wij missie, identiteit en kernwaarden als onze 
belangrijkste inhoudelijke en strategische richtinggevende kaders. Iedere school wordt 
aangestuurd door een directeur. Ongeveer 90 medewerkers verzorgen hier het onderwijs 
aan iets meer dan  
850 kinderen van 4 tot en met 13 jaar. 
 

 

Bent u een toezichthouder met een hart 
voor de ‘Wijkse’ kinderen?  

Dan zoeken wij u! 
 

 
 

• Wij zoeken een algemeen lid. Gezien de huidige samenstelling van de RvT is 
kennis op het gebied van huisvesting een pré. 

• De leden hebben vermogen om op strategisch/tactisch niveau te kunnen acteren. 
• De leden zijn evenwichtig in het geven van de benodigde handelingsruimte aan de 

bestuurder en het stellen van de juiste vragen. 
• De leden hebben werkervaring en/of aantoonbare affiniteit met maatschappelijke 

sectoren. 
• De leden zijn voldoende beschikbaar en hebben de energie voor een adequate 

invulling van de functie. 
• De leden wonen bij voorkeur in de omgeving van Wijk bij Duurstede. 

 

Bent u geïnteresseerd? Mail dan uw motivatie en CV vóór 1 november naar 
raadvantoezicht@obswijk.nl ter attentie van de heer G. van de Kuil, voorzitter Raad van 
Toezicht.  

De procedure is gericht op afronding voor 15 december. De eerste oriënterende 
gesprekken vinden plaats na 1 november. 

Voor meer informatie over de stichting en voor de volledige profielschets verwijzen wij u 
naar www.obswijk.nl. 
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