Punt Speciaal is van ons allemaal!
Stichting Onderwijsgroep Punt Speciaal zoekt een Lid (beoogd voorzitter) van
de Raad van Toezicht. Profiel: politiek-bestuurlijk.
Lid (beoogd voorzitter) Raad van Toezicht

MeTander en Onderwijscentrum Zuid
Gelderland vormen samen Onderwijsgroep Punt Speciaal.
De onderwijseenheden:
Talita Koemi, Nijmegen
De Kom, Druten
Brede Zorgschool De Cambier, Tiel
SO-VSO Mikado, Gennep
Werkenrode School, Groesbeek
St. Maartenschool, Ubbergen
verzorgen het onderwijs voor circa
1.200 leerlingen met een ondersteuningsvraag.
Daarnaast coordineert Partner Passend
Onderwijs de specifieke ondersteuning
van leerlingen in het reguliere onderwijs.
Het bestuursbureau is gevestigd in
Malden.
Meer informatie kunt u vinden op onze
website: www.puntspeciaal.nl

De Raad van Toezicht heeft tot taak zorg te dragen voor een goed functionerend
College van Bestuur en toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur
en de gang van zaken binnen Onderwijsgroep Punt Speciaal. Dit conform statuten
door het al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van het College van Bestuur, het bewaken van de strategie en het toezicht op risico’s die aan de activiteiten
van de Onderwijsgroep zijn verbonden, het toezicht op de interne risicobeheersingen controlesystemen, financiële verslaglegging en naleving gelden wet- en regelgeving. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor het College van
Bestuur door mee te denken en door zijn ervaring, kennis en kunde daartoe beschikbaar te stellen.

Informatie
Meer informatie vindt u in het functieprofiel op onze website
www.puntspeciaal.nl. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met dhr.
A. Huijsmans, voorzitter van de Raad van Toezicht, via 024-6636402. Hebt u vragen
over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij mevr. A. Janssens, P&O, via
024-3505335 of a.janssens@puntspeciaal.nl.
Sollicitatie
Graag uw reactie bestaande uit uw motivatie en CV uiterlijk 19 december 2019
naar:
mevr. A. Janssens (a.janssens@puntspeciaal.nl)
Bestuursbureau Onderwijsgroep Punt Speciaal
Grote Loef 1, 6581 JE Malden
Na voorselectie zullen op 7 januari 2020 de gesprekken met kandidaten plaatsvinden op het bestuursbureau van Onderwijsgroep Punt Speciaal te Malden. De selectiecommissie die hiertoe is samengesteld zal bestaan uit dhr. A. Huijsmans, voorzitter RvT, dhr. P. van Herpen, vicevoorzitter RvT, dhr. W. Willemsen, voorzitter CvB.
De selectiecommissie zal op grond van de gesprekken een voorstel voor benoeming afgeven aan de Raad van Toezicht die benoemt, al dan niet na een gesprek
met de beoogd kandidaat.

