Het is de missie van
de School met de
Bijbel te Den Haag om
bijbelgetrouw
onderwijs te bieden
van hoge kwaliteit,
met aandacht voor de
totale ontwikkeling
van de drie
kernwaarden ‘de
Bijbel’, ‘kwaliteit’ en
‘sociaal’.
De grondslag is
gebaseerd op
Bijbelvers Johannes
3:16.
Visie:
Samen werken aan de
toekomst
Onze kindvisie is:
Weet wie je bent,
ontwikkel een stevige
identiteit. Leer zorgen
voor jezelf en voor de
ander.

Gezocht:
Bestuurslid Stichting School met de Bijbel
(Lid van het Dagelijks Bestuur, vrijwilligersfunctie)

Het bestuur van Stichting School met de Bijbel –sinds 1882 een begrip in Den Haag- is op zoek naar een
enthousiaste bestuurder die mee wil bouwen aan onze basisscholen en peuterscholen.
Beschrijving:
Als lid van het dagelijks bestuur, bestuur je mee op hoofdlijnen en
je kijkt vanuit een breed perspectief naar zaken die van belang zijn voor de organisatie.
Je bent in staat om een evenwichtige afweging van de diverse belangen te maken.
Ieder bestuurslid levert in algemene zin en/of op specifieke terreinen zijn of haar bijdrage aan de algehele beleidsontwikkeling,
besluitvorming en realisatie van doelstellingen.
Wij vergaderen ongeveer 10x per jaar en daarnaast levert ieder bestuurslid een actieve bijdrage aan zijn of haar domein.
Wij bieden:

Wij vragen:
- Passie om te werken bij onze stichting vanuit de grondslag, voor
onze populatie in de Schilderswijk en Morgenstond;
- HBO+ of WO-opleiding met bij voorkeur een opleiding op
bedrijfskundig, juridisch of HR terrein;
- de beschikbaarheid om wekelijks contact te hebben of actief
zaken op te pakken voor de stichting;
- commitment voor een langere tijd.

-

-

De mogelijkheid om mee te bouwen aan een veilige plek voor
kinderen in de Schilderswijk en Morgenstond in Den Haag,
vanuit de missie en visie van Stichting School met de Bijbel;
betrokken teams om mee samen te werken op de scholen zelf,
bovenschools met het directieteam en het bestuur;
een vrijwilligersvergoeding.

Heb je interesse? Stuur dan z.s.m. een sollicitatiebrief met CV naar secretaris@stichtingschoolmetdebijbel.nl
Wil je eerst eens sparren over deze functie of wil je meer informatie, dan kunt u mailen naar bovengenoemd mailadres of naar
amensink@stichtingschoolmetdebijbel.nl of u kunt telefonisch contact opnemen op weekdagen (m.u.v. de feestdagen) tijdens
kantooruren via 0629590539 (Gert Radstake; secretaris) of 0654386199 (Anoek Mensink; bestuurssecretaris).

