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Vacature
Raad van Toezicht Stichting Openbaar 
Onderwijs Wijk bij Duurstede

“Waar kinderen belangrijk zijn, waar iedereen welkom is.”
Onze stichting bestaat uit vijf openbare basisscholen met elk een eigen kleur en identiteit, en 

toch met elkaar verbonden. Drie kernwaarden vormen onze leidraad: 
● Ieder kind mag zijn wie het is.  

● Met een open blik de wereld tegemoet. ● Op je eigen niveau uitgedaagd worden.

In Wijk bij Duurstede gaat bijna de helft van de leerlingen naar het openbaar onderwijs. Ongeveer 
90 medewerkers verzorgen hier het onderwijs aan 900 kinderen van 4 tot en met 13 jaar. 
Alle scholen worden geleid door een directeur en de Stichting wordt bestuurd door een 
eenhoofdig bestuur. Een stafbureau ondersteunt bestuurder en directie. De RvT bestaat uit vijf 
leden, en wegens het reglementair aftreden van één van de leden (de voorzitter) is er een positie 
beschikbaar. Momenteel bekleedt één van de leden de rol van waarnemend voorzitter. 
De RvT-leden kiezen, na aanstelling van het vijfde lid, een voorzitter uit hun midden. 

Wilt u toezichthouder zijn met hart voor de kinderen uit
de kernen Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede 

en u vier jaar inzetten voor onze scholen en voor 
toekomstbestendig onderwijs van kwaliteit?

Wij zoeken een nieuw lid:
• met het vermogen om op strategisch niveau te acteren;
• die ruimte biedt aan de bestuurder, beleid monitort, refl ecteert en meedenkt over de koers 

van de stichting;
• die werkervaring heeft in en/of aantoonbare affi  niteit heeft met het onderwijs en/of andere 

maatschappelijke sectoren;
• met kennis op het gebied van bedrijfsvoering en onderwijs  (specifi eke kennis over 

(onderwijs)huisvesting is een pré);
• met bij voorkeur bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring;
• die woont in (de omgeving van) Wijk bij Duurstede.

Vergaderingen vinden doorgaans plaats op dinsdagavonden (7 per jaar) en incidenteel 
vinden er andere bijeenkomsten plaats, soms overdag, soms ’s avonds. Voor het werk is een 
vrijwilligersvergoeding beschikbaar. We vragen een VOG van al onze leden.
Bent u geïnteresseerd? Mail dan uw motivatie en CV vóór 15 november 2022 naar 
raadvantoezicht@obswijk.nl onder vermelding ‘vacature RvT’. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de waarnemend voorzitter de heer J.W. van den 
Boogert. (raadvantoezicht@obswijk.nl) De eerste ronde gesprekken staat gepland in week 47. 
Informatie over de stichting is te vinden op: www.obswijk.nl.


