
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Ben jij onze ‘spin 
in het web’ op het 
bestuursbureau?  
kinderen je kennis  
overbrengen? 

Voor het bestuursbureau in 
Gouda zoeken wij per 1 maart  
2020 een bestuurssecretaresse | 
part-time 0,6 (24 uur over 4 dagen, ma t/m do) 

WIJ BIEDEN: 
> een plezierige werkomgeving; 
> een leuk en enthousiast team; 
> een salaris in schaal 6 van de CAO Primair Onderwijs. 
 
WIJ ZOEKEN EEN COLLEGA DIE: 
> in het bezit is van een secretariële opleiding op MBO-niveau en minimaal 

3 jaar ervaring in een soortgelijke functie; 
>  kennis heeft van Word en Excel; 
>  vaardig is in het notuleren van vergaderingen; 
> accuraat en integer is; 
> flexibel is en communicatief vaardig richting collega’s op het 

bestuursbureau en de directeuren en medewerkers van de scholen.  
 
Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? Neem dan gerust contact met 
Diana Lorier-Kooi, voorzitter College van Bestuur via 0182-526719. Heb je 
belangstelling? Mail je sollicitatiebrief en Curriculum Vitae z.s.m. naar 
diana.lorier@d4w.nl met een cc naar sollicitaties@d4w.nl.  
 

Stichting PCPO De Vier Wind-
streken verzorgt protestants 
christelijk onderwijs in Gouda en 
omgeving.  
 
Op de vijftien basisscholen en één 
school voor SBO werken ongeveer 
380 medewerkers enthousiast aan 
kwalitatief hoogstaand onderwijs 
voor 2.800 leerlingen.  
 
De Vier Windstreken kenmerkt zich 
door een grote mate aan diversiteit 
waardoor we in gezamenlijkheid 
een heel breed onderwijsaanbod 
hebben, uiteraard wel vanuit een 
gezamenlijk gedeelde visie. Die 
visie is gebaseerd op waarden 
vanuit onze (open) christelijke 
identiteit. 
 
Bestuur en directies worden bij hun 
werkzaamheden ondersteund door 
een bestuursbureau, waar circa 11 
medewerkers werkzaam zijn.  

 
De bestuurssecretaresse 
ondersteunt de voorzitter van het 
College van Bestuur.   

 
De bestuurssecretaresse 
> Beheert agenda’s en maakt 

afspraken 
> Verzorgt de organisatorische 

voorbereiding en  
verslaglegging van 
vergaderingen 

> Toetst binnengekomen 
stukken op volledigheid en 
vraagt de ontbrekende 
informatie op 

> Handelt actiepunten af, 
bewaakt de voortgang  van 
planningen en gemaakte 
afspraken en attendeert 
anderen hierop 

> Verzorgt specifieke/maatwerk 
correspondentie en stelt 
(concept)stukken op 

> Legt dossiers aan, archiveert 
stukken en beheert het archief  

> Verzorgt het telefoonverkeer, 
ontvangt bezoekers en verwijst 
deze door. 
 

 
 


