
 
 

 

Wij zoeken Meedenkers en Doeners. 

Wil jij of zoek je nog een leuke vrijwilligersbaan waarmee je ontzettend veel impact kan 

hebben? En ben jij ook nog eens in staat om slim met ons mee te denken om onze koers 

mede te bepalen? Dan hebben wij een leuke en behapbare vrijwilligersvacature voor jou! 

Nee, dit gaat je geen kostbare uren per week kosten, en nee wij zijn niet van het oeverloze 

vergaderen. Wij zijn bezig om ons continu te verbeteren en daarvoor is het belangrijk dat wij 

ook kritische mensen in ons team hebben. Omdat wij momenteel weer gaan uitbreiden in 

onze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zoeken wij een aantal slimme 

meedenkers (en doeners). 

 

Wat ga je doen? 

 Je gaat meepraten en meebeslissen over het beleid van alle drie de scholen in de 

stichting. 

 Je mag gevraagd en ongevraagd advies geven in de vergaderingen. 

 Daarnaast vindt de Raad van Toezicht het erg plezierig als je twee keer per jaar hun 

overleg bijwoont. 

 Je wilt proactief informeren en geïnformeerd te worden. 

 Je gaat de beleidslijnen van de stichting volgen en hier ook echt iets van vinden. 

 Je houdt nauw contact met de mensen in medezeggenschapsraad van je school.  

 

Wat bieden wij als stichting? 

 Een vrijwilligersbaan die zeer goed staat op je cv op jouw LinkedIn profiel. 

 Een interessant netwerk. 

 Trainingen die jou en ons slimmer maken. 

 Een leuk betrokken en informeel team. 

 Inspraak en inzicht in een stichting. 

 Onkostenvergoeding. 

 

Wie zoeken wij? 

 Een betrokken ouder die de school en de overkoepelende stichting een warm hart 

toe draagt. 

 Iemand met een kritische constructieve houding. 

 Iemand die bereid is om zich minimaal 3 en maximaal 6 jaar aan ons te verbinden.  

 Een gemotiveerd persoon die de kwaliteit van de school (en dus de stichting) wil 

verbeteren. 

 Iemand met de welbekende helicopterview. 

 

  



 
 

 

Wat is nog meer belangrijk om te weten? 

 De urenbelasting per maand is ongeveer 4 uur. Dat is dus een uur per week 

gemiddeld. 

 Wij zetten deze vacature voor langere tijd open maar uiterlijk tot 15 april. 

 Wij vinden het ontzettend vriendelijk als je deze vacature in je netwerk wil delen. 

 4 tot 6 keer per jaar komen wij bij elkaar. 

 

Interesse?  

Neem dan gerust even contact met ons op, ook als je denkt dat je niet aan alle eisen 

voldoet. Wij komen graag met je in gesprek.  

Stuur je motivatie toe aan de heer Wim Klapwijk bestuur@vsrijnstreek.nl  

of bel 06 46990175, hij staat je graag te woord om het e.e.a. toe te lichten.  

Of loop anders even langs bij ons als je kind naar school hebt gebracht. Wij hebben 

kennismakingspreekuren op de volgende dagen en locaties: 

- Mareland: maandagen van 09.00 tot 12.00  

- Vuurvogel: dinsdag, woensdag of vrijdagochtend 

- Ridderspoor: na telefonische afspraak 
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