
 

De Johannes Calvijnschool heeft 
25 groepen, waarin een 
betrokken team van circa 70 
medewerkers het onderwijs 
verzorgt voor zo’n 575 
leerlingen. 
 
Ons motto is:  
Vanuit Gods Woord, 
gericht op ieder kind! 
 
In onze school staat Gods Woord 
centraal en laten we ons leiden 
door Bijbelse waarden en 
normen. 
We hechten aan een goede 
balans tussen persoonlijke 
vorming van kinderen en 
opbrengstgericht werken. 
Binnen de statuten en 
reglementen die gelden binnen 
de Christelijke Gereformeerde 
Schoolvereniging functioneert 
een bestuur, dat toezicht houdt 
en bestuurt volgens de 
opgestelde mandaatregeling. 
Dat gebeurt onder andere door 
het (al dan niet) verlenen van 
goedkeuring aan belangrijke 
strategische besluitvorming, het 
bewaren van de identiteit en het 
benoemen van de schoolleiding 
en de overige personeelsleden. 

Het bestuur van de Christelijke Gereformeerde schoolvereniging zoekt per 

1 augustus 2023 voor de Johannes Calvijnschool een 

Bestuurslid (m/v) 
 

voor de portefeuille 
• Onderwijs 

 
Van een lid van het bestuur wordt verwacht dat hij/zij: 
• doel en grondslag van de vereniging en de school onderschrijft zoals 

vastgelegd in de Bijbel, de drie formulieren van enigheid en de 
identiteitsverklaring en loyaal meewerkt aan de realisatie van de 
geformuleerde doelstellingen; 

• belijdend lid is van één van de kerken uit onze achterban. Gelet op de 
samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een 
kandidaat uit de Gereformeerde Gemeenten; 

• zich onafhankelijk kan opstellen ten opzichte van de binnen de school 
aanwezige geledingen; 

• de schoolleiding vanuit persoonlijke kennis, betrokkenheid en ervaring 
kan adviseren op met name de gevraagde expertise; 

• zich betrokken voelt bij het primair onderwijs; 
• open staat voor een dialoog met de achterban, in het bijzonder met 

de ouders en de lokale gemeenschap;  
• bij voorkeur bestuurlijke ervaring heeft; 
• in staat is de rol van toezichthoudend bestuurder te onderscheiden 

van die van de schoolleiding; 
• in staat is de leidende principes binnen de vereniging te bewaken en 

de organisatie te bevragen op de realisatie daarvan; 
• bereid is tot leren en ontwikkelen. 
 
Verdere informatie 
Indien uw interesse is gewekt en u aan het gewenste profiel voldoet 
of daarover vragen hebt, kunt u voor nadere informatie en het 
identiteitsdocument contact opnemen met: 
Douwe de Haan (voorzitter): Tel. 06 – 33702519 
E-mail: d.dehaan@calvijn.nu  
Johan Kok (secretaris): Tel. 06 – 12099577  
E-mail: j.kok@calvijn.nu  
 
Reageren 
Reacties kunnen tot en met 31 maart 2023 worden gericht aan 
Johan Kok (secretaris), p/a Scheldelaan 15, 3363 CK Sliedrecht of per 
e-mail: j.kok@calvijn.nu  
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