
 

 

Werving & selectie directeur van de Montini 

Vanaf medio juni voert Milou van Wensen directietaken uit op de Montinischool. In goed overleg 

met haar is gesproken over de periode van haar beschikbaarheid voor de Montini; het uitgangspunt 

is dat zij tot maart 2023 beschikbaar is. Tegelijkertijd heeft Milou aangegeven dat - mocht dat nodig 

zijn als we niet tijdig een nieuwe directeur1 hebben gevonden - langere beschikbaarheid 

bespreekbaar is.  Concreet betekent dit dat de werving & selectie voor een nieuwe directeur in gang 

is gezet. Daarbij laten we ons begeleiden door een bureau; “het onderwijsbureau”, in de persoon van 

mevr. Diewke Versluijs. 

In overleg met de medezeggenschapsraad is een benoemingsadviescommissie samengesteld. Deze 

bestaat uit: 

Bobby van Essen, namens de oudergeleding van de medezeggenschapsraad; 

Saskia van de Beek en Erika Blaauwgeers namens het team; 

Linda Kroon, directeur van basisschool De Griffel namens het directeurenberaad van Het Sticht; 

Barbera Cantor, P&O adviseur van Het Sticht; 

En Marleen Remmers, College van Bestuur 

De eerste stap is het vaststellen van een profiel; wat voor directeur is er nodig op de Montini? Dat 

profiel wordt opgesteld door de benoemingsadviescommissie, waarbij de leden van deze commissie 

bij hun eigen achterban informatie ophalen. Het spreekt vanzelf dat we een directeur zoeken die 

doorgaat met de ingezette koers uit het vastgestelde verbeterplan. Als dat profiel is opgesteld wordt 

dat uitgezet en hopen we uiteraard op goede reacties. Het onderwijsbureau doet een voorselectie, 

waarna de benoemingsadviescommissie in gesprek gaat met voorgedragen kandidaten. 

Als alles volgens plan verloopt hebben we eind november een geschikte kandidaat gevonden die 

benoemd kan worden door het College van Bestuur. Op deze manier is er voldoende gelegenheid en 

tijd voor overdracht van werkzaamheden van Milou naar de nieuwe directeur. We houden u via het 

Montini-nieuws op de hoogte!  

Met vriendelijke groet, namens de benoemingsadviescommissie, 

Marleen Remmers 

 

 
1 Man/vrouw 


