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Agora is een stichting voor bijzonder primair onderwijs in de Zaanstreek.
Alle 25 basisscholen van Agora, die onderling verschillen in identiteit, staan
voor bijzonder goed onderwijs, geïnspireerd op Christelijke waarden.
Daarnaast zijn kenmerken van de Agora-scholen dat iedereen er bij hoort
(inclusiviteit), het hoge ambitieniveau, de aandacht voor ieders
talentontwikkeling, de duurzaamheid en de aandacht voor brede vorming
van kinderen. Naast de traditionele schoolse vakken telt voor ons de brede
persoonlijke ontwikkeling van ieder kind.

Het College van Bestuur komt graag in contact met kandidaten voor de functie van:

> Lid van de Resonansgroep
van de Stichting Agora

De Resonansgroep is een adviesorgaan van het College van Bestuur en kan het bestuur
gevraagd en ongevraagd adviseren over vragen die met de levensbeschouwelijke
uitgangspunten van de stichting verband houden.
De Resonansgroep bestaat voor de helft uit personen die voor de Stichting Agora werkzaam
zijn. Daarnaast bestaat de Resonansgroep uit personen die de maatschappelijke omgeving
van de stichting vertegenwoordigen. Bij het laatste wordt gedacht aan onderwijsorganisaties,
welzijnsorganisaties, kerkgenootschappen, gezondheidszorg, kinderopvangorganisaties etc.
Wegens het verstrijken van een zittingstermijn van een extern lid zijn wij op zoek naar een
nieuw lid.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:
> vanuit betrokkenheid
met levensbeschouwelijk
onderwijs, beleid
wil stimuleren ten
behoeve van het
bijzonder onderwijs in
de Zaanstreek, in het
bijzonder de scholen van
Agora;

> op het gebied van de
levensbeschouwing met
kennis, kunde en
objectieve betrokkenheid
sparring partner kunnen
zijn voor het College van
Bestuur als het gaat om
strategische
ontwikkelingen binnen
Agora;

> hun kennis en netwerk
ter beschikking stellen
voor de Stichting Agora
bij identiteitsgebonden
activiteiten en vragen;
> positief communiceren
met de bestuurder en
andere geledingen binnen
en buiten de organisatie.

Voor nadere persoonlijke informatie kan contact gelegd worden met
mevr. K. Verschuren, voorzitter Resonansgroep. Email: gravesteijnkarien@gmail.com
Je schriftelijk reactie zien we graag tegemoet en kan vóór 20 mei 2019 gestuurd
worden aan: secretariaat@agora.nu.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie stellen wij niet op prijs.
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