VAN HET BESTUUR
Het bestuur van de Stichting Evangelisch Onderwijs Eindhoven houdt zich actief en proactief bezig met het
realiseren van de doelstellingen van de Evangelische Basisschool Online (EBS Online) en het daaraan verbonden
Spil-

missie en beleid maakt duidelijk wat voor ons bestuur de hoofddoelen

zijn.
Kort samengevat richten wij ons op een zichtbare identiteit van de school en goede kwaliteit van het onderwijs.
Daarbij zijn wij faciliterend en voorwaardenscheppend richting directie en team: met verantwoordelijkheid en
tegelijk op passende afstand van de uitvoering.
De directie van de school en de coördinatie van het SPIL-centrum zijn bij mevrouw J. Bakker in goede handen.
Het team is enthousiast en gemotiveerd om bij te dragen aan het continue proces van kwaliteitsontwikkeling.
Wij danken directie en het team voor hun inzet!
Het bestuur is in 2016 niet gewijzigd van samenstelling en bestaat uit de volgende personen:
Ds. P.J. Prijt

voorzitter van het bestuur,
voorzitter van het dagelijks bestuur

G.D. Niezink RA

penningmeester van het bestuur,
lid dagelijks bestuur

Ir. J.G. Fijnvandraat

voorzitter toezicht houdende leden van het bestuur,
voorzitter gezamenlijke vergaderingen van dagelijks bestuur en
toezichthoudende leden van het bestuur

Mw. G.J. Kuit-Planje

toezicht houdend lid van het bestuur

E.L. Sitoris Bac Scn

toezicht houdend lid van het bestuur

Het bestuur weet zich afhankelijk van de zegen van de Heer en is juist daarom gericht op het doorgeven en
initiëren van ontwikkelingen die positief zijn voor de leerlingen, ouders, leerkrachten en overige
belanghebbenden.
De verschillende kwaliteiten en achtergronden van de bestuursleden komen de besluitvorming ten goede. Voor
de komende jaren zie het bestuur de verdere uitwerking van Passend Onderwijs in de praktijk, de doorgaande
leerlijn en de daarbij behorende teamontwikkeling als belangrijke doelen.
Daarnaast wordt de faciliterende rol voor huisvesting en materiële zaken relevanter. Blijven ontwikkelen, waar
het bestuur graag aan meewerkt, is voor personen een uitdaging, maar voor de school een noodzaak.

Bijlage bij bestuursverslag Stichting Evangelisch Onderwijs Eindhoven 2016

