Twee toezichthouders gezocht voor de Stichting Islamitisch
Primair Onderwijs (SIPO)
Vacatures toezichthouders algemeen bestuur

Functieomschrijving
SIPO, Stichting Islamitisch Primair
Onderwijs, is per 1 september 2018 op
zoek naar twee toezichthouders voor het
algemeen bestuur.
Het algemeen bestuur bestaat uit zeven
leden waarvan één lid de dagelijkse
bestuurder is en de overige leden
toezichthouders zijn. De voornaamste
taken van de toezichthouders zijn:
 Toezichthouden op het functioneren
van de dagelijkse bestuurder;
 Sparringpartner voor de dagelijkse
bestuurder en deze gevraagd en
ongevraagd adviseren;
 Werkgever van de dagelijkse
bestuurder.
Functie-eisen
 Ervaring met toezichthouden en
kennis van actuele ontwikkelingen
rondom het professioneel
toezichthouden is een pré;
 U bent bij voorkeur woonachtig in
Noord-Brabant of Zeeland en hebt
binding met de Islamitische
gemeenschap;
 U moet beschikken over voldoende
tijd en flexibiliteit voor deelname aan
 vergaderingen en overleg in de
avonduren;
 We zoeken een teamspeler met een
heldere, constructieve
communicatiestijl;
 Gezien de samenstelling van het
huidige algemene bestuur vinden wij
bij voorkeur kandidaten met kennis
van het onderwijsveld en/of
financiën;





Onderschrijven
van de visie en
missie van de
stichting is een
must;
Een (post) HBO of academisch werken denkniveau.

Het volledige profiel is te vinden op de volgende
webpagina:
Profiel Toezichthouder Algemeen bestuur

Profiel van de scholen
Dagelijks bezoeken ruim 700 leerlingen
onze 3 scholen: El Feth, Okba ibnoe Nafi,
Aboe el-Chayr. SIPO is een
schoolbestuur dat haar leerlingen
optimale kansen wil bieden om hun
kwaliteiten/ capaciteiten zo goed
mogelijk te ontwikkelen. Een goed
pedagogisch klimaat en goede
onderwijskwaliteit zijn daarvoor de
belangrijkste voorwaarden. Daarnaast
wil SIPO haar onderwijs laten aansluiten
bij de opvoeding die ouders hun
kinderen thuis geven. In haar onderwijs
schenkt SIPO aandacht aan de eigen
identiteit: kennisoverdracht van de islam
en de islamitische waarden en normen
zijn daarbij erg belangrijk.
Reacties
Als u interesse hebt nodigen wij u uit om
uw motivatie en CV vóór 11 mei 2018
onder vermelding van ‘’Sollicitatie
Toezichthoudend bestuur’’ te mailen naar
directie@sipobreda.nl t.a.v. dhr. M.
Talbi.

