Vacature secretaris van het bestuur van de LBRT.
De LBRT is de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers. De vereniging is
opgericht voor alle remedial teachers zowel in het basisonderwijs, speciaal onderwijs,
voortgezet onderwijs als het beroepsonderwijs. Daarnaast kunnen RT'ers die werkzaam zijn
vanuit een eigen praktijk, zich bij ons aansluiten. De LBRT heeft kwaliteitsbewaking en
professionaliteit hoog in het vaandel staan. Daarnaast behartigt de vereniging de belangen
van haar leden.
Per direct zoeken we een nieuwe secretaris.
De secretaris maakt samen met de voorzitter en de penningmeester deel uit van het
dagelijks bestuur van de vereniging. De secretaris is verantwoordelijk voor een goed beheer
van het register van leden, geregistreerde leden, buitengewone leden en abonnees. De
secretaris draagt zorg voor het jaarverslag op de Algemene Ledenvergadering.
Ben jij de juiste persoon met de nodige kennis en ervaring op gebied van besturen? Meld je
dan aan voor deze functie!
Wil je meer weten of aanmelden? Neem dan contact op met het bestuur van de LBRT.

Profiel secretaris LBRT
Taken:
•
•
•
•
•
•

De secretaris maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur.
De secretaris ondersteunt de voorzitter bij de algemene leiding en de verenigingstaken.
De secretaris zorgt voor de afhandeling van de correspondentie en het bijhouden van de
inkomende post.
De secretaris is het aanspreekpunt van het bestuur.
De secretaris stelt in samenspraak met de voorzitter de agenda op van de
bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen
De secretaris notuleert tijdens bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen of
stelt een notulist aan.

Kwaliteiten en vaardigheden:
•
•
•
•
•
•

Affiniteit met het onderwijs en in het bijzonder remedial teaching
Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk
Vaardig met e-mail, tekstverwerkers en social media
Zorgvuldige werker.
Stipte houding, geen attitude van uitstel.
Kennis van en affiniteit met de vereniging

Wat levert het jou op?
•
•
•
•
•
•

Je hebt contact met andere professionals
Je maakt deel uit van een bestuur dat de LBRT opnieuw op de kaart zet
Je werkt buiten je eigen beroepspraktijk
Je functioneert op bestuurlijk niveau
Je bent in contact met partijen buiten de LBRT en hebt de kans je netwerk uit te
breiden
Je haalt voldoening van het werk als vrijwilliger voor een goed doel
Invulling
Het bestuur van de LBRT vergadert ten minste 5 maal per jaar (in de avond),
daarnaast vindt 2 maal per jaar een kaderdag plaats voor regiobestuurders (een
zaterdag in oktober en januari) en éénmaal per jaar de ALV voor alle leden (een
zaterdag in maart). Daarnaast vindt er regelmatig afstemming plaats met de
directeur.
Voor de werkzaamheden ontvangt de secretaris een vrijwilligersvergoeding.
Voor meer informatie:
Neem contact op met:
Voorzitter Ben Hofsink : BHofsink@wvsonderwijs.nl of
Bestuurslid: Marion Vliegenthart : marion.vliegenthart@kpnmail.nl

