
   
 

 

Wij zijn Icarus 
Noem ons creatief, noem ons eigenwijs, noem ons vrij. We zijn 
wie we zijn. Een betrokken en onderzoekende basisschool. We 
kijken anders, dat zit nu eenmaal in ons DNA en is de kern van 
ons manifest. 
 
Onze school telt ongeveer 250 leerlingen en is in 1990 
‘gebouwd’ door leerkrachten en ouders. We hebben een stabiel 
team bestaande uit ca. 21 zeer bevlogen en betrokken 
professionals. We hebben vakleerkrachten, interne begeleiders, 
onderwijsassistentes, een remedial teacher, een yoga- en 
muziek juf, een creatieve tekenmeester, een conciërge en 
administratieve ondersteuning. Onze school staat op het oudste 
duin van Heemstede. Er zijn negen lokalen, een speellokaal/ 
interne na- en tussenschoolse opvang en een grote gymzaal. 
Onze leslokalen komen uit op een grote, lichte hal, die op zijn 
beurt grenst aan een prachtige binnentuin.  
 

Ons bestuur 

Het toezichthoudend bestuur bestaat uit 3 personen (voorzitter, 
penningmeester en een bestuurder met onderwijskundige 
expertise). 2 van de bestuursleden komen uit de oudergeleding. 
Samen met de MR en de directeur draagt zij zorg voor de 
school. Het bestuur houdt integraal toezicht aan de hand van de 
taakstelling van de directeur. Zij fungeert als sparringpartner in 
discussies over vraagstukken waarvoor de directeur staat. 
 

 
 

  

 

 

  Ons groene schoolplein waar je op avontuur kunt gaan 

 

 

 Sport en beweging vinden we belangrijk 
 

 
  

Zoekt per schooljaar 2019-2020  

Betrokken bestuursleden 
    Penningmeester   

Bestuurder met onderwijskundige expertise 
(onbezoldigd) 

 

 



 
 

Wat wij zoeken 
I.v.m. het aflopen van de termijn van onze huidige penningmeester en het besluit om een bestuurder met 
onderwijskundige expertise toe te voegen, zoeken we bestuurders die: 

• Het manifest van de school en haar visie, missie en waarden onderschrijven. 
• In voldoende mate tijd en energie kunnen besteden aan de uitoefening van het takenpakket van een 

toezichthouder. 
• Afstandelijkheid en betrokkenheid kunnen combineren. 
• Beoordelen/controleren combineren met adviseren/stimuleren. 
• Het organisatiebelang behartigen met oog voor het algemeen maatschappelijke belang. 
• Besluitvaardig handelen. 
• Ontwikkelingen in het onderwijs, de onderwijspolitiek en de maatschappij zelfstandig volgen. 
• Door de informatie heen kunnen kijken en organisatorische spanningen herkennen. 
• Hun eigen functioneren (laten) evalueren. 

 
Penningmeester  

• Bereidt de benoeming van de accountant door het bestuur voor. 
• Verschaft financiële informatie aan het bestuur. 
• Houdt toezicht op de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en op de naleving 
      van de relevante wet- en regelgeving. Als ook op de werking van interne regelingen en het treasurybeleid. 
• Fungeert als eerste aanspreekpunt voor de accountant waar het de communicatie met het Bestuur 
      betreft. 
• Houdt toezicht op de naleving en opvolging van aanbevelingen en opmerkingen van de accountant. 
• Is sparringpartner voor de directeur als het gaat om begroting en financiële rapportages. 

Bestuurder onderwijskundige expertise  

• Aantoonbare kennis en ervaring in het onderwijs op minstens bestuurlijk niveau. 
• Ervaring in het primair onderwijs is een pré. 
• Beschikt over een pedagogische visie en heeft kennis van didactische ontwikkeling.  
• Kennis van onderwijsontwikkeling en het onderwijs te beoordelen op zijn doelmatigheid. 

 
Tijdinvestering en wat je ervoor terugkrijgt:  

• Er wordt 4 maal per jaar op school vergaderd van ongeveer 19.30 -22.00 u. 
• Commitment voor minimaal 3 jaar. 
• Betrokken medebestuursleden. 
• Een zelfstandig, stabiel, hecht en gemotiveerd schoolteam. 
• Actief betrokken ouders, die veel ondersteuning bieden in en rond de school. 
• Een hartstikke goed gevoel. 

 

Kennismaken onder het genot van een kopje thee of koffie? 
Richt jouw motivatie met CV vóór 3 juni 2019 aan: Basisschool Icarus, Kerklaan 90-92, 2101 HS Heemstede. Ter attentie 
van de voorzitter van het bestuur, Miranda van Onselen, bestuur@icarusheemstede.nl  Of kijk op onze website 
www.icarusheemstede.nl.  

 

 


