
 
 

Willem de Zwijgerschool, een wereldplek om te besturen! 

 Penningmeester gezocht 

 

Ben jij een betrokken ouder die zich op bestuurlijk niveau wil inzetten om onze school een wereldplek te 
laten zijn voor kinderen en personeel?   

Dan zoeken wij jou!   

De school 

De Willem de Zwijgerschool is een bijzondere school. Het is een zogenaamde éénpitter waarbij 

ouders het bestuur van de school vormen. Er is geen overkoepelend bestuur dat bepaalt welk 

beleid we op onze school uitvoeren. De directie van de school en het bestuur zijn verantwoordelijk 

voor kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen een financieel gezonde organisatie. Samen met het 

schoolteam, de directie, de medezeggenschapsraad, de ouderraad en de raad van toezicht, zorgt 

het bestuur ervoor dat de Willem de Zwijgerschool een wereldplek is om te groeien en te werken.  

Penningmeester 

Als penningmeester ben je het financiële geweten binnen het bestuur. Samen met de directie zorg 

je ervoor dat we een gezonde financiële organisatie blijven. Je bent verantwoordelijk voor het 

(mede) opstellen, bewaken en verantwoorden van de begroting van de school.  

Je profiel 

• Je bent ouder van een leerling van de school en lid van de vereniging.  

• Je hebt een grote betrokkenheid met de school, haar personeel en haar leerlingen. 

• Je bent bereid om je enthousiast en belangeloos in te zetten voor de school. 

• Je bent flexibel en reageert adequaat op de ontwikkelingen binnen de school. 

• Je hebt beleidsmatige interesse. 

• Je bent breed geïnteresseerd in onderwijs en het beleid van de school  

• Je hebt affiniteit met het financiële werkveld 

Hier kan je op rekenen 

• Regelmatig overleg met school binnen cluster Financiën.  

• Ongeveer twee bestuursvergaderingen per maand waarbij één vergadering met de directie 

van de school. 

• Twee vergaderingen per jaar met de medezeggenschapsraad. 

• Eén algemene ledenvergadering per jaar met de leden van de vereniging (ouders). 

Ben je overtuigd? 

Heb je interesse of wil je meer weten? Neem dan contact op met 

Martijn Mulder, via mmulder@bestuur.wdzscheveningen.nl of telefoonnummer  06 24097179 
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