Stichting Allure zoekt twee leden voor de Raad van Toezicht (RvT)
Stichting Allure is bestuurlijk verantwoordelijk voor 15 openbare basisscholen in de gemeenten
Opmeer, Koggenland en Medemblik. Stichting Allure heeft ongeveer 200 medewerkers die samen
verantwoordelijk zijn voor circa 1.900 leerlingen. Stichting Allure richt zich, veelal via kleine
scholen, zoveel mogelijk op individueel onderwijs aan onze leerlingen.“Maatwerk in leren”, is dan
ook de titel van ons beleidsplan. Dit betekent dat we hoge eisen stellen aan onze leerkrachten en
de organisatie van de scholen. De scholen van Allure hebben allemaal een basisarrangement van
de Onderwijsinspectie gekregen.
Wegens het verstrijken van de zittingstermijn zijn we per 1 mei 2019 op zoek naar 2 leden voor de
RvT, met een juridische- of onderwijskundige achtergrond.
De RvT bestaat uit 5 leden die intensief samenwerken aan de ontwikkeling van Allure. De RvT ziet
zich als een integraal onderdeel van Allure met een eigen rol. Er wordt steeds evenwicht gezocht
tussen scherp toezicht houden en meedenken met de bestuurder over de ontwikkeling van Allure.
Van de nieuwe leden wordt verwacht dat zij zich kunnen vinden in de doelstelling en de koers en
zich thuis voelen in een dergelijke open manier van werken.
We zoeken kandidaten met voldoende bestuurlijke ervaring of ervaring als toezichthouder; kennis
van en ervaring met professionele organisaties; ervaring met functioneren op beleidsmatig en
strategisch niveau. Deze kennis en ervaring hoeft niet per se in de sfeer van het onderwijs te zijn
opgedaan, maar affiniteit met het primair onderwijs is een pre.
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HBO/Academisch denk- en werkniveau;
kennis en ervaring met betrekking tot bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
strategisch inzicht;
kritisch met betrekking tot eigen functioneren;
analytisch vermogen, hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden;
helikopterview.

Bij voorkeur wonend in het werkgebied van Allure en eigen werkzaamheden leiden niet tot
belangenverstrengeling met het toezicht houden.
Voor meer informatie kunt u onze website www.stichtingallure.nl raadplegen of contact opnemen
met de voorzitter van de RvT, de heer J. Mesu via 06- 111 72 525.
Heeft u interesse in de functie dan zien wij uw reactie graag tegemoet voor 6 januari 2019, via
info@stichtingallure.nl.
De selectiegesprekken worden gepland op 28 januari 2019 (middag/avond). De selectiecommissie
bestaat uit twee leden van de RvT, de voorzitter van de GMR en de voorzitter van het College van
Bestuur. De commissie doet een voordracht aan de RvTen deze doet een voordracht aan de
gemeenten waar Allure haar scholen heeft.

