
  

Stichting TSO Westerparkschool is op zoek naar: 

Een nieuw bestuur:  

1 voorzitter  
1 penningmeester  
1 secretaris 
1 algemeen lid (met communicatie skills) 
 
De Stichting van de TSO van de Westerparkschool (WPS) is in de afgelopen vier jaar neergezet. De structuur 

is aangebracht, de communicatie lijnen gelegd, de financiën zijn opgehelderd en weer positief, de 

samenwerking is versterkt, een visie is gecreëerd en daar is draagvlak voor ontstaan, een nieuw activiteiten 

coördinator is aangetrokken, het team heeft bijscholing Vreedzame School ontvangen, kortom er heeft op 

alle vlakken groei en ontwikkeling plaats gevonden. 

De Stichting staat nu stevig en het wordt tijd voor een nieuw bestuur, die de structuur die reeds gelegd is, 
verder uit gaat bouwen. Het is tijd om het stokje over te dragen aan nieuwe ouders. Na een bestuur van 
drie jaar is het tijd om een overdracht te doen aan ouders die ervaring hebben met een bestuur of die 
graag willen samenwerken met  de schoolleiding. Als je ooit in een bestuur hebt willen zitten, dan is dit je 
kans! 
 
Structuur 

De termijn van het bestuur bedraagt 3 jaar. Een bestuur is uiteraard vrijwillig een heeft altijd op z’n minst 3 
leden. Het bestuur komt 6 keer per jaar bijeen en heeft ook drie keer overleg met de directie en bilateraal 
met de coördinatoren van de TSO. Het bestuur heeft ook contact met de MR en stemt zaken af, indien 
nodig. Daarnaast is de TSO organisator van de zomerlunch (voor het TSO team) en de nieuwjaarsborrel 
(voor TSO team, directieleden, MR en leerkrachten van de WPS). Het bestuur bestaat momenteel uit een 
voorzitter (Erika Kennedy), een penningmeester (Sasja Tolenaar), een secretaris (Charlott Henrikson) en 
een algemeen lid (Henrike Branderhorst). De termijn van 3 jaar zit erop en van een aantal van hen is het 
kind van school.  De Stichting is op zoek naar een volledige nieuw bestuur.  
De hoofdtaak van het bestuur is het beheren van de financiën. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor 
het beleid, maar geeft advies aan de directie van de WPS en heeft een actieve rol in de visie van de TSO. 
Het bestuur geeft richting aan beide locaties en communiceert via de directie. De directie is 
eindverantwoordelijk en heeft ook de dagelijkse leiding. De directie communiceert direct met de 
coördinatoren van de beide locaties.  
 
Heb jij altijd in een bestuur willen zitten? Wil je meer betrokken zijn bij de TSO in samenwerking met de 
schoolleiding? Ben je benieuwd wat jouw kind in de pauze doet en heb je daar vernieuwende ideeën over?  
Als je eerder in een bestuur hebt gezeten, ervaring hebt met -, of ervaring in wilt opdoen: 
Voorzitterschap, kaders scheppen, financiën, communicatie, notuleren, beleid, kinderen, activiteiten, 
management, kunst & cultuur, sport? Reageer dan hieronder.  

 

Reageer voor 

- Sluitingsdatum reacties: 18 september 2020 
- Heb je vragen of wil je reageren: admin@westerparkschool.nl 
- Graag reactie motiveren en toelichten 
 


