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Geachte heer Van der Werff, 

De Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en 
Lemsterland ("SSVO") houdt twee scholen (BRIN-nummers) in stand, het Zuyderzee 
Lyceum en de Bonifatius Mavo. Twee locaties van het Zuyderzee Lyceum zijn gelegen In 
de gemeente De Friese Meren, de vier andere locaties van het Zuyderzee Lyceum en de 
Bonifatius Mavo zijn gelegen in de gemeente Noordoostpolder. SSVO werkt voortdurend 
aan de kwaliteit van het door haar scholen aangeboden onderwijs en is om die reden 
voornemens haar statuten te wijzigen. Daartoe is de goedkeuring van uw gemeenteraad 
noodzakelijk. Graag geef ik u hierbij inzicht in onze redenen om de statuten te wijzigen 
en verzoek ik u om uw goedkeuring voor de beoogde statutenwijziging. 

SSVO wil haar organisatie zo inrichten dat meer bevoegdheden dicht bij het onderwijs 
worden uitgeoefend. Dat doen we onder meer door de (locatie)directeuren meer 
zeggenschap te geven over het beheer en beleid van hun scholen (c.q. locaties). De 
voorliggende statutenwijziging borgt dat directeuren een bepaalde positie binnen de 
organisatie hebben en dat de raad van bestuur van de stichting ten aanzien van 
verschillende onderwerpen overleg pleegt dan wel gezamenlijk besluit met de directeuren 
van de scholen (c.q. locaties). 

Vanwege het toenemende (bestuurlijke) gewicht van de (locatie)directeuren wordt het 
ook van groter belang dat de locatiedirecteur gevoel en aansluiting heeft bij de identiteit 
en de cultuur van zijn school. In de statuten wordt daarom tot uitdrukking gebracht dat 
de directeur van een door SSVO in stand gehouden school op katholieke grondslag, 
katholiek moet zijn en zich verbonden moet weten met de katholieke traditie en de 
katholieke gemeenschap. Overigens is dat ook onderwerp van gesprek geweest met de 
Nederlandse Katholieke Schoolraad ("NKSR"), die tevens goedkeuring aan de beoogde 
statutenwijziging heeft verleend. 
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Een versterking van lokale zeggenschap leidt ook tot een minder omvangrijke raad van 
bestuur, mede gelet op de doelmatigheidsverantwoordelijkheid van SSVO, die de raad 
van toezicht zich ook aantrekt. De raad van bestuur zal zich richten op het stellen van 
algemene (stichtingsbrede) kaders ten behoeve van de continuïteit van het onderwijs en 
de financiële continuïteit van SSVO. Met het terugbrengen van het aantal leden van de 
raad van bestuur tot één, wordt tegelijk ook de eis geschrapt dat een lid van de raad van 
bestuur katholiek moet zijn. Wel blijft ongewijzigd dat twee leden van de raad van 
toezicht katholiek moeten zijn en de door de Stichting in stand gehouden scholen een 
eigen identiteit kennen. 

De statutenwijziging is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, het 
bestuur van de NKSR, en de gemeenteraad van elk van de gemeenten waarin de 
stichting een openbare school in stand houdt. Zoals aangegeven heeft de NKSR reeds 
goedkeuring verleend. Na goedkeuring van de gemeenteraden van Noordoostpolder en 
van De Friese Meren, zal de raad van toezicht over goedkeuring voor de statutenwijziging 
besluiten en kan de beoogde wijziging worden doorgevoerd. 

Op basis van deze informatie wordt de gemeenteraad verzocht om zijn goedkeuring te 
verlenen aan de voorgestelde wijziging van de statuten van SSVO {zie biilage'). Mocht het 
bovenstaande in dit kader nog om een nadere toelichting vragen, dan ben ik graag 
bereid om daarin te voorzien. 

Een afschrift van deze brief sturen wij aan wethouder H. Wijnants 

Hoogachtend, 

mevrouw H.F. Kruize 
voorzitter raad van bestuur 
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SUAM/JS/60015115 
Concept de dato 17 april 2017 

VAN DOORNE N.V. 

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 
SAMENWERKINGSSTICHTING SCHOLENGROEP VOORTGEZET ONDERWIJS 
NOORDOOSTPOLDER EN LEMSTERLAND 

Heden, *** tweeduizend zeventien, verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te 
Amsterdam: 
[bestuurders) OF medewerker Van Doorne, met kantooradres: Jachthavenweg 121, 1081 
KM Amsterdam, In dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:] 
de statutair te Noordoostpolder gevestigde stichting: Samenwerkingsstichting 
Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland, 
kantoorhoudende te 8302 GA Emmeloord, Professor ter Veenstraat 5, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 39071372, hierna te 
noemen: de "stichting". 
De verschenen persoon verklaart dat: 

de raad van bestuur van de stichting op [***] tweeduizend zeventien met inachtneming 
van statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting algeheel te 
wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen 
passeren, van welke besluiten blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, 
waarvan een exemplaar aan deze akte zal worden gehecht (Biilage): 
de raad van toezicht van de stichting op [***] tweeduizend zeventien met inachtneming 
van statutaire voorschriften goedkeuring heeft verleend om de statuten van de 
stichting algeheel te wijzigen, van welke goedkeuring blijkt uit de notulen van de 
betreffende vergadering van de raad van toezicht, waarvan een exemplaar aan deze 
akte zal worden gehecht (Biilage): 

de gemeenteraden van de gemeenten Noordoostpolder en De Fryske Marren het 
voormelde besluit tot statutenwijziging op ["*] tweeduizend zeventien respectievelijk 
["*] tweeduizend zeventien hebben goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt uit aan 
deze akte gehecht afschriften (Biilage): 
de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: De Nederlandse Katholieke 
Schoolraad, statutair gevestigd te Den Haag, met adres: 3447 GM Woerden, 
Houttuinlaan 5, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
onder dossiernummer: 40409209, op [***] tweeduizend zeventien goedkeuring heeft 
verleend aan het voormelde besluit tot statutenwijziging, van welke goedkeuring blijkt 
uit een aan deze akte te hechten document (Bijlage): 
de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op 
dertig september tweeduizend veertien, ingaande per één oktober tweeduizend 
veertien, verleden voor notaris mr. S. Laseur-Eelman, voornoemd. 
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Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon, 
handelend als vermeld, de statuten van de stichting algeheel te wijzigen en ten gevolge 
daarvan vast te stellen als volgt: 
STATUTEN 
Begripsbepalingen 
Artikel 1 
1. In de statuten wordt verstaan onder: 

a. "Boek 2" verstaan Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; 
b. "schrittelijk": per post, per e-mail of via enig ander elektronisch 

communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat 
leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar een begrip 
of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of 
woord in en omgekeerd. 

3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar het 
mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijk geslacht in en omgekeerd. 

Naam en zetel 
Artikel 2 
1. De stichting draagt de naam: Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet 

Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland 
2. De stichting is statutair gevestigd in de gemeente Noordoostpolder. 
Doel en identiteit 
Artikei 3 
1. Het doel van de stichting is het als samenwerkingsstichting bedoeld in artikel 53c van 

de Wet op het voortgezet onderwijs in stand houden van verschillende 
onderwijsinstellingen in de gemeenten Noordoostpolder, De Fryske Marren en 
omliggende gemeenten, alsmede het (doen) geven van openbaar voortgezet 
onderwijs, voortgezet onderwijs met een katholieke grondslag en eventueel voortgezet 
onderwijs van andere richtingen in één of meer scholen voor openbaar onderwijs 
onderscheidenlijk één of meer scholen voor katholiek en eventueel overig bijzonder 
onderwijs, zomede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

2. De stichting streeft het doel onder meer na door middel van; 
a. de instandhouding van scholen voor voortgezet onderwijs, waaronder in elk 

geval begrepen de scholen: de Bonifatius mavo op katholieke grondslag (BRIN-
nummer 02KR), gevestigd in de gemeente Noordoostpolder (Emmeloord); 
hierna: "De Bonifatius mavo" en het openbare Zuyderzee Lyceum (BRIN-
nummer 20CR, gevestigd in de gemeente Noordoostpolder (Emmeloord), met 
een nevenvestiging in de gemeente De Fryske Marren (Lemmer); hierna: het 
"Zuyderzee Lyceum". Indien en voor zover de stichting tevens een andere 
school bestuurlijk overgedragen heeft gekregen, heett de stichting tevens ten 
doel die school/scholen in stand te houden met inachtneming van de eventuele 
bijzondere grondslag en karakter van die school/scholen; 
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b. het (doen) oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, het 
samenwerken met, het voeren van de directie over, alsmede het (doen) 
financieren van andere instellingen en ondernemingen, in welke rechtsvorm 
ook, 

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles 
in de ruimste zin van het woord. 

3. Bij het realiseren van het doel van de stichting wordt gestreefd naar de volgende 
specifieke kenmerken van het bijzonder, openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs: 
a. de toegankelijkheid van de door de stichting in stand gehouden scholen, voor 

alle leerlingen, maar ook met betrekking tot de aanstelling van personeel, 
benoeming van leden van de raad van bestuur en verkiezing tot lid van de 
medezeggenschapsraad; 

b. de actieve pluriformiteit van het karakter van het onderwijs; 
c. het scheppen van een veilige leer- en werkomgeving, waarin mensen met 

elkaar met respect omgaan, alsmede met respect voor grondslag en identiteit 
van afzonderlijke scholen; 

d. het hanteren en uitdragen van de democratische waarden van een open 
samenleving; 

e. het afleggen van verantwoording aan de samenleving. 
4. De stichting oefent met uitzondering van de besluitvorming over de opheffing van een 

openbare school alle taken en bevoegdheden van het openbaar gezag uit. De 
bevoegdheid tot opheffing van een door de stichting in stand gehouden openbare 
school is voorbehouden aan de gemeenteraad van de gemeente waarin de 
desbetreffende openbare school is gelegen. 

5. De stichting beoogt niet het maken van winst. 
6. Het onderwijs aan de katholieke scholen wordt gegeven vanuit een bijzondere 

culturele opdracht en is gebaseerd op het evangelie van Jezus Christus en de traditie 
van de katholieke geloofsgemeenschap. De stichting handelt daarbij ten aanzien van 
de katholieke scholen volgens de regelingen betreffende het katholieke onderwijs, die 
op grond van het gezamenlijk overleg in de Nederlandse Katholieke Schoolraad te 
Den Haag zijn vastgesteld, alsmede volgens het Algemeen Reglement voor het 
Katholiek Onderwijs. De katholieke scholen staan open voor alle leerlingen, tenzij de 
leerlingen of hun wettelijke vertegenwoordiger(s) niet instemmen met de doelstelling 
en grondslag van de betreffende school. 

7. Voor het onderwijs op de diverse bijzondere scholen met verschillende richtingen 
geldt dat de stichting recht doet aan de te onderscheiden levensbeschouwelijke 
identiteit en richting, met dien verstande dat dit voor zover mogelijk gebeurt in 
afstemming met de betrokken koepelorganisaties en met inachtneming van de 
eventuele reglementen van die koepelorganisaties. 

8. Bij benoeming van het aan haar scholen te verbinden personeel zal de raad van 
bestuur zich ervan verzekeren dat het personeel het openbare karakter, de 
levensbeschouwelijke identiteit en de grondslagen van de verschillende scholen 
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respecteert en loyaal zal meewerken aan de doelstellingen van elke school, mede ten 
aanzien van het openbare karakter, de levensbeschouwelijke identiteit en grondslag 
van de scholen zoals die in deze statuten en het schoolplan zijn omschreven. 
Inzake het personeelsbeleid bij benoeming, overplaatsing en noodzakelijke 
vermindering van personeel aan de scholen, wordt zo veel mogelijk aansluiting 
gezocht bij het openbare karakter, bijzondere grondslag en levensbeschouwelijke 
identiteit van de betreffende school en de levensbeschouwelijke overtuiging van het 
betrokken personeelslid. De afspraken en procedures hieromtrent worden vastgelegd 
in een sociaal statuut en het personeelsbeleidsplan. 
Eventuele benoeming van godsdienstleraren ten behoeve van het onderwijs op 
scholen met een katholieke grondslag geschiedt in principe overeenkomstig de 
bisschoppelijke richtlijnen ter zake. 

Vermogen 
Artikel 4 
1. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt 

gevormd door: 
a. rijksbekostiging; 
b. middelen die krachtens bestuursoverdracht aan de stichting zijn of worden 

overgedragen; 
c. vergoedingen voor de door de stichting verleende diensten; 
d. subsidies, giften en donaties; 
e. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten, met dien verstande dat 

erfstellingen slechts kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van 
boedelbeschrijving; 

f. hetgeen op andere wijze wordt verkregen. 
2. Vanwege de juridische fusie tussen onder meer de stichting (als verkrijgende 

stichting) en Stichting Onderwijsbijdragen Lemsterland (als verdwijnende stichting), 
welke van kracht is gegaan op één oktober tweeduizend veertien, rust op de stichting 
de verplichting een bedrag van éénhonderdzesendertigduizend en 
éénhonderdvierendertig euro (€ 136.134,00) tot in ieder geval twaalf december 
tweeduizend vijfentwintig in stand te houden. De instandhouding van het in de vorige 
volzin bedoelde kapitaal geschiedt met het doel om faciliteiten, die niet voor 
bekostiging door de overheid in aanmerking komen, te verlenen aan casu quo ten 
behoeve van ingezetenen in de gemeente De Fryske Marren of naaste omgeving, die 
enige vorm van onderwijs volgen. Na twaalf december tweeduizend vijfentwintig kan 
de stichting het vermogen ten behoeve van het in dit artikellid omschreven doel 
aanwenden often behoeve van een doel dat daarbij zoveel mogelijk nabij komt. 

Raad van bestuur; samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag, belet en 
ontstentenis 
Artikel 5 
1. De raad van bestuur bestaat uit één of meer natuurlijke personen, die ook kunnen 

worden aangeduid als "bestuurders". 
2. De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht. Niet tot bestuurder kan 
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worden benoemd: 
a. een (voormalig) lid van de raad van toezicht van de stichting; 
b. een lid van een intern toezichthoudend orgaan van een rechtspersoon die een 

of meer scho(o)l(en) voor voortgezet onderwijs in stand houdt; 
c. een lid van een intern toezichthoudend orgaan van een rechtspersoon die een 

onderwijsinstelling in stand houdt, in hetzelfde voedingsgebied als de door de 
stichting in stand gehouden scholen. 

3. Benoeming geschiedt met inachtneming van een profielschets, waarin de 
noodzakelijke competenties van de bestuurders worden beschreven. De bestuurders 
functioneren onafhankelijk en wordt geselecteerd op grond van kwalificaties en 
deskundigheden. De bestuurders dienen doel, openbaar karakter, 
levensbeschouwelijke identiteit en grondslag van de stichting te onderschrijven. De 
profielschets is voorts dusdanig dat deze recht doet aan de gelijkwaardigheid van het 
openbare karakter en de bijzondere identiteit van de door de stichting in stand 
gehouden scholen, waaronder voor wat het openbaar onderwijs betreft het openbare 
karakter van het Zuyderzee Lyceum en voor wat het katholieke onderwijs betreft de 
katholieke grondslag van De Bonifatius Mavo. 

De profielschets wordt vastgesteld door de raad van toezicht, na verkregen advies van 
de bestuurders en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De profielschets 
wordt openbaar gemaakt. 

4. Het besluit tot benoeming van een bestuurder kan door de raad van toezicht slechts 
worden genomen met algemene stemmen in een vergadering van de raad van 
toezicht waarin alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig zijn of 
zijn vertegenwoordigd, waarbij geldt dat in ieder geval één van de twee leden van de 
raad van toezicht als bedoeld in artikel 11 lid 5, vijfde volzin van deze statuten, 
daadwerkelijk ter vergadering aanwezig is, en dat de ander indien hij niet aanwezig 
kan zijn vertegenwoordigd is. 

5. Indien en voor zover de raad van bestuur uit meerdere bestuurders bestaat, wordt de 
voorzitter van de raad van bestuur in functie benoemd door de raad van toezicht. 

6. De raad van bestuur waarborgt op bestuursniveau het openbaar karakter en de 
levensbeschouwelijke identiteit en de grondslagen van de verschillende scholen. 

7. De bestuurders kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de raad van 
toezicht. Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder wordt genomen 
conform het bepaalde in lid 4. 
De schorsing van een bestuurder vervalt, indien de raad van toezicht niet binnen drie 
maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag of tot opheffing 
of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste drie maanden 
worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van 
de schorsing werd genomen. De bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in 
een vergadering van de raad van toezicht waarin schorsing of verlenging daarvan aan 
de orde is, te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. 

8. De bestuurders worden benoemd voor een periode gelijk aan de duur van hun 
arbeidsovereenkomst. De vaststelling van de bezoldiging en de regeling van de 
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overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders geschiedt door de raad van toezicht. 
Deze vaststelling geschiedt conform een door de raad van toezicht vastgesteld - en op 
hoofdlijnen in het bestuursverslag openbaar gemaakt - regiement. Jaarlijks wordt door 
de raad van bestuur uitdrukkelijk in de jaarrekening verantwoord welke bedragen op 
grond van deze regeling zijn uitgegeven. 

9. Een bestuurder defungeert: 
a. doorzijn overlijden; 
b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); 
c. door het verlies van het vrij beheer over zijn vermogen; 
d. door zijn ontslag door de rechtbank; en 
e. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht. 

10. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van een vacature of bij 
ontstentenis of belet van een bestuurder, wordt het bestuur waargenomen door de 
overblijvende bestuurder(s), of in geval van een eenhoofdige raad van bestuur, door 
een persoon die daartoe door de raad van toezicht is of wordt aangewezen. Deze 
persoon kan niet een lid van de raad van toezicht zijn. 
Als de raad van toezicht niet tot een zodanige aanwijzing overgaat, dan kan de 
rechtbank van het arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd, op verzoek 
van één of meer belanghebbende(n) of het openbaar ministerie in de vervulling van de 
raad van bestuur voorzien. De rechtbank neemt deze statuten daarbij zoveel mogelijk 
in acht. 

11. In geval van ernstige taakverwaarlozing door de raad van bestuur of functioneren van 
de raad van bestuur in strijd met de wet, voor zover het openbaar onderwijs betreft en 
de stichting zowel een school voor bijzonder onderwijs als een school voor openbaar 
onderwijs in stand houdt, heeft de gemeenteraad van de gemeente waarin de 
openbare school is gelegen, het recht, na overleg met de raad van toezicht, de 
maatregelen te nemen die hij nodig acht om de continuïteit van het onderwijsproces te 
waarborgen voor zover het openbaar onderwijs betreft. 

Raad van bestuur; taak en bevoegdheden 
Artikel 6 
1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting. De raad van bestuur 

is in het bijzonder belast met de eindverantwoordelijkheid ten aanzien van de 
uitoefening van het bevoegd gezag en het besturen van de door de stichting in stand 
gehouden scholen. De raad van bestuur heeft voorts al die taken en bevoegdheden 
die niet bij of krachtens deze statuten aan anderen zijn toegekend. 

2. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt de raad van bestuur zich naar 
het doel, de grondslag en het belang van de stichting, het belang van de scholen, de 
leerlingen en hun ouders, de belangen van de overige stakeholders, het belang van 
de onderwijsorganisatie en het belang van de samenleving. 
De raad van bestuur houdt bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden 
rekening met de taak- en bevoegdheidsverdeling ten aanzien van de aansturing van 
de scholen, zoals vastgelegd met de directeuren. De raad van bestuur adviseert en 
begeleidt de directeuren bij de uitoefening van hun taken en bevoegdheden ten 
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aanzien van de uitoefening van het bevoegd gezag en het aansturen van de door de 
stichting in stand gehouden scholen. 

3. De raad van bestuur zal in nauw overleg met de directeuren concrete doelstellingen 
voor de scholen die door de stichting in stand worden gehouden (doen) formuleren, 
daarbij rekening houdend met de belangen van hen die bij die scholen zijn betrokken 
en rekening houdend met de eisen die de samenleving aan onderwijs stelt. De raad 
van bestuur legt in het bestuursverslag verantwoording af over de mate waarin de 
vastgestelde missie en doelstellingen worden gehaald. 

4. De raad van bestuur maakt jaarlijks, uiterlijk op één december voorafgaand aan het 
begrotingsjaar, een begroting op. De raad van bestuur kan met voorafgaande 
goedkeuring van de raad van toezicht en na overleg met de gemeenteraad van de 
gemeente waarin de openbare school is gelegen, besluiten tot: 
a. de vaststelling van de begroting; en, 
b. de vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag. 
Indien de in de vorige volzin bedoelde gemeenteraad binnen drie maanden nadat hij 
daartoe is uitgenodigd, niet heeft gereageerd op deze uitnodiging, wordt geacht dat de 
gemeenteraad van zijn recht op overleg geen gebruik wenst te maken. 

5. De raad van bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van 
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een 
schuld van een ander verbindt. De besluiten tot het verrichten van deze 
rechtshandelingen zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad 
van toezicht. Het ontbreken van bedoelde goedkeuring tast de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid aan. 
Bij de besluitvorming casu quo de goedkeuring bedoeld in de eerste twee volzinnen 
van dit lid nemen de raad van bestuur respectievelijk de raad van toezicht de in de 
Wet op het voortgezet onderwijs ter zake opgenomen bepalingen in acht, waaronder 
in het bijzonder de artikelen 76q en 76u Wet op het voortgezet onderwijs. 

6. Voorts heeft de raad van bestuur voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht 
nodig voor het nemen van besluiten met betrekking tot: 
a. het aangaan van financiële verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten 

welke niet binnen de begroting zijn opgenomen en waarvan het belang meer 
bedraagt dan een door de raad van toezicht vastgesteld en aan de raad van 
bestuur meegedeeld bedrag; 

b. de benoeming of het ontslag van een directeur; 
c. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal 

werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdbestek; 
d. ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk 

aantal werknemers in dienst van de stichting; 
e. een aanvraag tot faillissement of van surseance van betaling; 
f. opheffing of afsplitsing van (een deel van) door de stichting in stand gehouden 

scholen. De raad van bestuur is niet bevoegd te besluiten over de opheffing van 
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een door de stichting in stand gehouden openbare school; 
g. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere 

rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende 
betekenis is voor de stichting of de in stand te houden scholen; 

h. het vaststellen, wijzigen of intrekken van het statuut als bedoeld in artikel 32c 
van de Wet op het voortgezet onderwijs; 

i. het wijzigen van de statuten of het ontbinden van de stichting; 
j . het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van een 

bestuurder(s) en/of leden van de raad van toezicht spelen en die van materiële 
betekenis zijn voor de stichting en/of voor een bestuurder(s) en/of voor leden 
van de raad van toezicht, waaronder mede begrepen een persoonlijk 
tegenstrijdig belang. 

Indien en voor zover de stichting een school voor openbaar onderwijs in stand houdt 
informeert de raad van bestuur de gemeenteraad van de gemeente waarin de 
desbetreffende openbare school is gelegen over (voorgenomen) besluiten bedoeld in 
dit lid. 

7. Voor besluiten tot stichting, samenvoeging, overdracht en/of opheffing van door de 
stichting in stand gehouden scholen met een katholieke grondslag behoeft de raad 
van bestuur de voorafgaande goedkeuring van het bestuur van de Nederlandse 
Katholieke Schoolraad, statutair gevestigd te Den Haag. Dergelijke (voorgenomen) 
besluiten worden tijdig ter informatie aan het bestuur van de Nederlandse Katholieke 
Schoolraad voorgelegd. 

8. Tegen de achtergrond van de in de raad van bestuur benodigde deskundigheid 
dragen de bestuurders in overleg met de raad van toezicht zorg voor voortdurende 
persoonlijke ontwikkeling. 

9. De raad van bestuur evalueert periodiek zijn functioneren, in samenwerking met de 
raad van toezicht. De conclusies en eventuele afspraken naar aanleiding van de 
evaluatie worden vastgelegd en daarvan wordt melding gemaakt in het 
bestuursverslag. 

Raad van bestuur; besluitvorming, belangenverstrengeling en nevenfuncties 
Artikel 7 
1. In de vergaderingen van de raad van bestuur heeft iedere bestuurder recht op het 

uitbrengen van één stem. 
Alle besluiten van de raad van bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel 
geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering; staken de stemmen dan alsnog, 
dan is het voorstel verworpen. 

2. De verdere wijze van vergadering en besluitvorming kan nader door de raad van 
bestuur worden uitgewerkt in het bestuursreglement. 

3. De raad van bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten 
nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te 
brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een 
besluit is alsdan genomen, indien alle bestuurders vóór het voorstel hebben verklaard. 
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Van elk buiten vergadering genomen besiuit wordt mededeling gedaan in de 
eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt 
vermeld. 

4. Alle besluiten, alsmede de overwegingen ten aanzien van besluiten, van de raad van 
bestuur worden schriftelijk genomen en worden openbaar gemaakt tenzij 
openbaarheid tegen het belang van de stichting is of een ontoelaatbare inbreuk op de 
privacy van personen oplevert. 

5. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij 
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het 
belang van de stichting. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden 
genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. 
Een bestuurder meldt het bestaan van een (mogelijke) verstrengeling van belangen 
aan de voorzitter raad van toezicht en verschaft daarbij alle relevante informatie. Van 
belangenverstrengeling is in ieder geval sprake in familiaire of vergelijkbare relaties en 
in zakelijke relaties met leden van de raad van toezicht of directeuren. De raad van 
toezicht beslist of sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee alsdan wordt 
omgegaan. Een tegenstrijdig belang wordt vermeld in het bestuursverslag. 

6. Een bestuurder vervult geen nevenfuncties die conflicterend zijn met het doel van de 
stichting. Voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie door de 
bestuurder wordt voorafgaand aan het aanvaarden van een dergelijke nevenfunctie 
goedkeuring gevraagd aan de raad van toezicht. De criteria die dienen als basis voor 
de raad van toezicht voor het verlenen of onthouden van goedkeuring aan de 
aanvaarding van een nevenfunctie worden vastgelegd in een reglement. In het 
bestuursverslag worden alle nevenfuncties van de bestuurders vermeld. 
Aan de bestuurders worden geen persoonlijke leningen of financiële garanties 
namens de stichting verstrekt. 

Directeuren; aanwijzing locaties, benoeming en verantwoordelijkheid 
Artikel 8 
1. De stichting kent directeuren, die meer in het bijzonder zijn belast met de gang van 

zaken binnen één (locatie) van de door de stichting in stand gehouden scholen. De 
raad van bestuur zal met goedkeuring van de raad van toezicht aanwijzen welke 
(locatie) van de door de stichting in stand gehouden scholen een eigen directeur krijgt 
toegewezen. 

2. Een directeur wordt benoemd door de raad van bestuur, met goedkeuring van de raad 
van toezicht. De directeur(en) van de door de stichting in stand gehouden scho(o)l(en) 
op katholieke grondslag is (zijn) katholiek en weet (weten) zich verbonden met de 
katholieke traditie en de katholieke gemeenschap. 

3. Een directeur is onder eindverantwoordelijkheid van de raad van bestuur belast met 
het onderwijskundig leiderschap van de betreffende (locatie van de) school. Dat wil 
zeggen dat de directeur integraal verantwoordelijk is voor de uitoefening van het 
bevoegd gezag ten aanzien de betreffende (locatie van de) school en daartoe belast 
is met het opstellen, vaststellen en uitvoeren van locatiebeleid met betrekking tot 
onderwijs, personeel, organisatie, huisvesting, financiën en beheer. De directeur is 
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aanspreekpunt voor de ouders van de leerlingen. Een directeur kan zelfstandig 
handelen binnen door de raad van bestuur vastgestelde kaders. De directeur is 
bevoegd om binnen de vastgestelde (school)begroting een overeenkomst aan te gaan 
met financiële consequenties. 

4. De taken en bevoegdheden van de directeuren en de onderlinge taakverdeling tussen 
de bestuurder en de directeuren, worden vastgelegd in het bestuurs- en 
managementstatuut ("Managementstatuut SSVO"), dat wordt vastgesteld door de 
raad van bestuur, met goedkeuring van de raad van toezicht. 

Gezamenlijk Overleg; samenstelling, taak en besluitvorming 

Artikel 9 
1. De stichting kent een Gezamenlijk Overleg, bestaande uit de bestuurders en de 

directeuren. De vergaderingen van het Gezamenlijk Overleg worden voorgezeten door 
de voorzitter van de raad van bestuur en worden bijeengeroepen zo vaak als een 
bestuurder dit nodig acht. 

2. Het Gezamenlijk Overleg functioneert als adviesorgaan voor de bestuurders en de 
directeuren. Doel van het Gezamenlijk Overleg is het uitwisselen van informatie en het 
gezamenlijk bespreken van die onderwerpen die van waarde kunnen zijn voor de 
stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen en die de onderlinge 
verbondenheid kunnen versterken. 

3. In het Managementstatuut SSVO is nader uitgewerkt welke onderwerpen binnen het 
Gezamenlijk Overleg worden voorbereid en besproken en op welke wijze 
besluitvorming plaatsvindt. Alle bevindingen en adviezen van het Gezamenlijk Overleg 
worden schriftelijk vastgelegd. 

4. Onverlet de adviserende taak van het Gezamenlijk Overleg, blijft de raad van bestuur 
onvoorwaardelijk en voor het geheel verantwoordelijk voor het bestuur van de 
stichting. Indien een besluit van de raad van bestuur afwijkt van een advies van het 
Gezamenlijk Overleg, maakt de raad van bestuur daarvan melding bij de raad van 
toezicht. 

Vertegenwoordiging 
Artikel 10 
1. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, wordt de stichting vertegenwoordigd 

door de raad van bestuur, alsmede door iedere bestuurder afzonderlijk. 
2. Krachtens besluit van de raad van bestuur kan de stichting aan de directeuren, 

alsmede aan één of meer andere personen een al dan niet doorlopende volmacht 
verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt 
de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. 

Raad van toezicht; taak, samenstelling en benoeming, defungeren 
Artikel 11 
1. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op de verwezenlijking van grondslag en 

doelstelling van de stichting, de algemene gang van zaken binnen de stichting en de 
scholen die door de stichting in stand worden gehouden, alsmede op het beleid en het 
functioneren van de raad van bestuur. De raad van toezicht adviseert de raad van 
bestuur gevraagd en ongevraagd. De raad van toezicht is voorts belast met de 
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overige werkzaamheden welke hem bij of krachtens deze statuten worden 
opgedragen. 

2. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat de raad van 
toezicht een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen. Onverminderd 
het overigens bij of krachtens deze statuten bepaalde, is de raad van toezicht is belast 
met: 
a. het goedkeuren van de in artikel 6 lid 6 genoemde bestuursbesluiten 
b. het toezien op de verwezenlijking van de grondslag en de doelstelling van de 

stichting, het bereiken van de doelen en gewenste resultaten en het belang van 
de samenleving; 

c. het houden van toezicht op het functioneren van de raad van bestuur en het 
toezien op de naleving door de raad van bestuur van de wettelijke 
verplichtingen, de code voor goed bestuur als bedoeld in artikel 103 lid 1 Wet 
op het voortgezet onderwijs en eventuele afwijkingen van die code; 

d. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige, efficiënte en 
rechtmatige bestemming en aanwending van financiële middelen; 

e. de benoeming, schorsing en het ontslag van de leden van de raad van toezicht; 
f. het - de raad van bestuur gehoord hebbend - vaststellen van de bezoldiging, 

dan wel kostenvergoedingen van de daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking 
komende bestuurders; 

g. het vaststellen van de kostenvergoedingen van de leden van de raad van 
toezicht, een en ander conform de voor de sector geldende wet- en 
regelgeving, alsmede conform de geldende richtlijnen van de Nederlandse 
Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen. 

3. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het doel en het 
belang van de het doel, de grondslag en het belang van de stichting, het belang van 
de scholen, de leerlingen en hun ouders, de belangen van de overige stakeholders, 
het belang van de onderwijsorganisatie en het belang van de samenleving. 

4. De raad van toezicht bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen. Een niet voltallige 
raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden. 

5. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht, met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 12 lid 4 van de statuten. 
Benoeming geschiedt met inachtneming van een profielschets waarin de 
noodzakelijke competenties van de raad van toezicht en de afzonderlijke leden 
worden beschreven. 
Leden van de raad van toezicht functioneren onafhankelijk en worden geselecteerd op 
grond van hun kwalificaties en deskundigheden. De profielschets is voorts dusdanig 
dat deze, onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de raad van toezicht, 
recht doet aan de gelijkwaardigheid van het openbare karakter en de bijzondere 
identiteit van de door de stichting in stand gehouden scholen, waaronder voor wat het 
openbaar onderwijs betreft het openbare karakter van het Zuyderzee Lyceum en voor 
wat het katholieke onderwijs betreft de katholieke grondslag van de Bonifatius Mavo. 
Uitgangspunt bij de vaststelling van de profielschets is dat ten minste twee van de 
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leden van de raad van toezicht katholiek zijn en zich verbonden weten met de 
katholieke traditie en de katholieke gemeenschap. 
De profielschets wordt vastgesteld door de raad van toezicht, na verkregen advies van 
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De profielschets wordt vooraf 
openbaar gemaakt. 
Bij het ontstaan van een vacature wordt het profiel van de raad van toezicht als geheel 
bekeken en gaat de raad van toezicht na of de profielschets nadere uitwerking en/of 
aanpassing behoeft. De profielschets wordt vervolgens opnieuw vastgesteld. 

6. De samenstelling van de raad van toezicht is dusdanig dat de leden ten opzichte van 
elkaar, de bestuurders en de directeuren en welk deelbelang ook onafhankelijk en 
kritisch kunnen opereren. De leden van de raad van toezicht vervullen hun taak 
zonder mandaat en onafhankelijk van bij de stichting en de scholen betrokken 
deelbelangen. 
Tot leden van de raad van toezicht kunnen niet worden benoemd personen die: 
a. bestuurder zijn of bestuurder zijn geweest; 
b. in dienst zijn van de stichting of die anders dan in dienstbetrekking zijn praktijk 

uitoefent; 
c. bestuurder zijn bij een andere onderwijsorganisatie binnen het voortgezet 

onderwijs; 
d. bestuurder zijn bij een onderwijsorganisatie buiten het voortgezet onderwijs, 

tenzij deze organisatie een ander voedingsgebied kent. 
7. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld een 

bindende voordracht te doen voor één lid van de raad van toezicht. Indien de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad het voord rachtsrecht niet heeft 
uitgeoefend binnen drie maanden na daartoe door de raad van toezicht te zijn 
uitgenodigd, is de raad van toezicht vrij in de vervulling van de vacature, doch slechts 
voor één zittingsperiode. 

8. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. 
Aftreden geschiedt volgens een door de raad van toezicht op te stellen rooster van 
aftreden. Een volgens rooster aftredend lid van de raad van toezicht is onmiddellijk 
herbenoembaar. Herbenoeming is slechts éénmaal mogelijk; herbenoeming is geen 
automatisme. De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster de 
plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd, tenzij de raad van toezicht 
expliciet anders besluit. 

9. De voorzitter van de raad van toezicht wordt in functie benoemd. 
10. Het bepaalde in artikel 5 lid 7 onder a., b. en c is op de raad van toezicht zoveel 

mogelijk van overeenkomstige toepassing. Voorts defungeert een lid van de raad van 
toezicht door het aanvaarden van een benoeming tot bestuurder en door zijn ontslag 
verleend door de gezamenlijke overige leden van de raad van toezicht, met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 12 lid 4 van deze statuten. 

11. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht blijft 
de raad van toezicht bevoegd. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de 
raad van toezicht zal door de voorzieningenrechter van de rechtbank van het 
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arrondissement waar de stichting is gevestigd, op verzoek van één of meer 
belanghebbenden, een nieuw lid van raad van toezicht worden benoemd, die op zijn 
beurt voorziet in de benoeming van de verdere leden van de raad van toezicht, met 
inachtneming van het bepaalde in dit artikel. De benoeming kan geschieden op 
verzoek van één of meer belanghebbenden. Indien de voorzieningenrechter hiertoe 
niet overgaat, is de voormalig voorzitter van de raad van toezicht bevoegd, op 
uitdrukkelijk verzoek van de raad van bestuur, bevoegd één nieuw lid van de raad van 
toezicht te benoemen, welk lid vervolgens voorziet in de benoeming van de overige 
leden van de raad van toezicht. 

12. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van 
diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de 
raad van toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting 
die deze mocht verlangen. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te 
doen nemen van alle boeken, bescheiden, overige gegevensdragers en 
correspondentie van de stichting; het door de raad van toezicht aangewezen lid van 
de raad van toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik 
zijnde ruimten en terreinen. 

13. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn 
taak doen bijstaan door één of meer deskundigen. 

14. De raad van toezicht evalueert periodiek het functioneren van elke door de stichting in 
stand gehouden school en schoollocatie. 

Raad van toezicht; vergadering, besluitvorming, belangenverstrengeling en 
nevenfuncties 
Artikel 12 
1. In de vergaderingen van de raad van toezicht heeft ieder lid van de raad van toezicht 

één stem. Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen met volstrekte 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken 
wordt het voorstel geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering; staken de 
stemmen dan alsnog, dan is het voorstel verworpen. 

2. De raad van toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een 
ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de raad van toezicht die 
aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de raad 
van toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander 
communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van toezicht deelnemen, mits 
dat lid van de raad van toezicht steeds alle andere aan die vergadering deelnemende 
leden van de raad van toezicht kan verstaan en door die andere leden van de raad 
van toezicht wordt verstaan. 

3. De raad van toezicht kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten 
nemen, mits alle leden van de raad van toezicht in de gelegenheid worden gesteld 
hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming 
verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien alle leden van de raad van toezicht zich 
vóór het voorstel hebben verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt 
mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen 
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van die vergadering wordt vermeld. 
4. Een besiuit tot benoeming, schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing of 

ontslag van een lid van de raad van toezicht slechts kan worden genomen met 
algemene stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde, niet geschorste of 
voor schorsing voorgedragen, leden van de raad van toezicht aanwezig zijn of zijn 
vertegenwoordigd. 

5. Elk lid van de raad van toezicht, alsmede de voorzitter van de raad van toezicht of een 
meerderheid van de leden van de raad van toezicht, is gelijkelijk bevoegd een 
vergadering van de raad van toezicht bijeen te roepen. 

6. De bijeenroeping van de vergaderingen van de raad van toezicht geschiedt - door de 
in het voorgaande üd bedoelde persoon - schriftelijk op een termijn van ten minste 
zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. In spoedeisende 
gevallen, ter beoordeling van de voorzitter van de raad van toezicht, kan de termijn 
van oproeping worden beperkt tot ten minste vierentwintig uur. De vergaderingen van 
de raad van toezicht worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, bij voorkeur in 
de gemeenten Noordoostpolder of De Friese Meren, te bepalen door degene die de 
vergadering bijeenriep, dan wel deed bijeenroepen. Indien werd gehandeld in strijd 
met het hiervoor in dit lid bepaalde, kan de raad van toezicht niettemin rechtsgeldige 
besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige leden van de raad van toezicht 
vóór het tijdstip van de vergadering hebben verklaard zich niet tegen de 
besluitvorming te verzetten. 

7. Een lid van de raad van toezicht kan zich door een ander lid van de raad van toezicht 
ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen. Eén lid van de raad van toezicht 
kan slechts één medelid van de raad van toezicht ter vergadering vertegenwoordigen. 
De bestuurders hebben slechts toegang tot de vergaderingen van de raad van 
toezicht indien de bestuurders daartoe zijn uitgenodigd. 

8. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht; bij zijn afwezigheid 
voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 

9. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden 
gehouden, met dien verstande, dat indien één of meer leden van de raad van toezicht 
zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden. 

10. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de 
stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, 
voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het in dit lid bedoelde oordeel de juistheid 
daarvan betwist, dan vindt er een nieuwe stemming plaats als de meerderheid van de 
aanwezigen dit wenst. 

11. De vergaderingen van de raad van toezicht zijn openbaar voor zover de raad van 
toezicht niet - gemotiveerd per agendapunt - beslist dat openbaarheid tegen het 
belang van de stichting is of een ontoelaatbare inbreuk op de privacy van personen 
oplevert. 

12. Leden van de raad van toezicht melden hun nevenfuncties en het bestaan van een 
mogelijke verstrengeling van belangen aan de raad van toezicht en de voorzitter de 
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raad van toezicht. Indien sprake is van een kortdurende verstrengeling van belangen 
onthoudt het betrokken lid van de raad van toezicht zich ter zake van het verrichten 
van zijn taken en bevoegdheden, alsmede met de beraadslaging en besluitvorming. 
De aanwezigheid van het desbetreffende lid van de raad van toezicht telt niet mee ter 
bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald. 

13. Van het verhandelde in vergaderingen van de raad van toezicht wordt een verslag 
gemaakt. Besluiten, alsmede de oven/vegingen ten aanzien van de besluiten, worden 
te allen tijde schriftelijk vastgelegd. 

Gemeenschappelijke vergadering van de raad van bestuur en de leden van de raad 
van toezicht 
Artikel 13 
1. Ten minste tweemaal per jaar komen de leden van de raad van bestuur en de leden 

van de raad van toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking en 
beoordeling van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren 
beleid. 

2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn de raad van 
bestuur en de raad van toezicht gelijkelijk bevoegd. 

3. De gemeenschappelijke vergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van 
toezicht. 

4. Het bepaalde omtrent openbaarheid van de vergaderingen van de raad van toezicht is 
van overeenkomstige toepassing. 

Boekjaar, jaarstukken, auditcommissie 
Artikel 14 
1. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar. 
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de stichting, behoudens 

verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de raad van toezicht 
op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de raad van bestuur een 
jaarrekening en een bestuursverslag op over dat boekjaar en stelt de raad van bestuur 
die jaarrekening vast. Bij het opmaken van het bestuursverslag houdt de raad van 
bestuur rekening met bepaalde in artikel 6 lid 4 en legt de raad van bestuur 
verantwoording af over het bepaalde in artikel 3 lid 2. Bij het opmaken van de 
jaarrekening houdt de raad van bestuur rekening met het bepaalde in artikel 11 lid 2. 

3. De raad van bestuur gaat eerst, na overleg met elke gemeenteraad van de 
gemeenten waarin de stichting een openbare school in stand houdt, over tot de 
vaststelling van de jaarrekening. 

4. De jaarrekening wordt ten blijke van de vaststelling ondertekend door de bestuurders. 
Indien de ondertekening van één of meer van hen ontbreekt, wordt daarvan onder 
opgave van reden melding gemaakt. 

5. De vast te stellen jaarrekening behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht. De 
raad van toezicht draagt, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, de raad van bestuur 
op de jaarrekening te doen onderzoeken door een door de raad van toezicht te 
benoemen accountant. 

6. Bij reglement stelt de raad van bestuur een auditcommissie in, in welk reglement ten 
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minste de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van die commissie worden 
geregeld. Het vaststellen van dat reglement en het aanwijzen van de personen die 
deel uitmaken van die commissie behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. 
De accountant kan deel uitmaken van de auditcommissie. 

7. De taak van de auditcommissie is het gevraagd en ongevraagd geven van een 
oordeel over de financiële situatie van de stichting en de door de stichting in stand 
gehouden scholen en strekt zich mede uit over de rechtmatigheid en doelmatigheid 
van het financieel beleid en beheer. 

8. De jaarrekening en het bestuursverslag geven inzicht in: 
a. de uitgaven en inkomsten van elke school afzonderlijk; en, 
b. de uitgaven aan (i) het primaire proces, (ii) ondersteuning en (iii) huisvesting. 

Commissies 
Artikel 15 
1. De raad van bestuur (met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht) en de 

raad van toezicht zijn ieder afzonderlijk bevoegd één of meer commissies in te stellen, 
welke de raad van bestuur respectievelijk de raad van toezicht kunnen adviseren over 
de bij de instelling van de commissie benoemde thema's. Alsdan stelt de raad van 
bestuur (met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht) respectievelijk de 
raad van toezicht in aanvulling op het bepaalde in deze statuten een reglement vast, 
waarin de samenstelling, taken en bevoegdheden van de commissie worden 
geregeld. 

2. In elk geval stelt de raad van toezicht een remuneratiecommissie in. 
3. Ten behoeve van de bevordering van de identiteit van scholen kan de raad van 

bestuur identiteitscommissies instellen. 
4. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 
Statutenwijziging 
Artikel 16 
1. De raad van bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit tot 

statutenwijziging is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht. Een 
besluit tot statutenwijziging is voorts onderworpen aan de goedkeuring van: 
a. de gemeenteraad van elk van de gemeenten waarin de stichting een openbare 

school in stand houdt. Goedkeuring door bedoelde gemeentera(a)d(en) kan 
slechts worden onthouden indien overheersende invloed van de overheid in het 
bestuur niet is verzekerd voor zover het openbaar onderwijs betreft; 

b. het bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad te Den Haag, voor 
zover het een wijziging betreft van artikel 3 lid 1, artikel 3 lid 2, artikel 3 lid 6, 
artikel 3 lid 7, artikel 3 lid 8, artikel 5 lid 3, artikel 6 lid 7, artikel 8 lid 2, 11 lid 5, 
artikel 11 lid 3, alsmede dit artikel lid 1 onder b, artikel 17 lid 2 en artikel 18. 

2. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daan/an een notariële akte is 
opgemaakt. 

3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige 
doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door 
de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. 
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Ontbinding en vereffening 
Artikel 17 
1. De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding is 

onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht. Het besluit tot ontbinding 
is voorts onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad van elk van de 
gemeenten waarin de stichting een openbare school in stand houdt. 

2. Het bepaalde in artikel 16 met betrekking tot de totstandkoming van een besluit tot 
statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de raad van 
bestuur tot ontbinding van de stichting. 

3. Tenzij de raad van toezicht anders besluit, is de raad van bestuur met de vereffening 
belast. 

4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding inschrijving geschiedt in 
het ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. 

5. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd conform het doel van de stichting. 
Indien de stichting is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling wordt een 
eventueel batig saldo, met goedkeuring van de raad van toezicht, uitgekeerd aan een 
door de raad van bestuur aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende 
instelling met een soortgelijke doelstelling. 

6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van 
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze 
statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar 
uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in 
liquidatie". 

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige 
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende ten minste de door de wet 
bepaalde termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. 
Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven in het door de 
Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. 

Juridische fusie en juridische splitsing 
Artikel 18 
1. De raad van bestuur is bevoegd te besluiten tot juridische fusie en juridische splitsing 

van de stichting. Het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing 
zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht. Het besluit tot 
juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing is voorts onderworpen aan de 
goedkeuring van de gemeenteraad van elk van de gemeenten waarin de stichting een 
openbare school in stand houdt. 

2. Het bepaalde in artikel 16 met betrekking tot de totstandkoming van een besluit tot 
statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de raad van 
bestuur tot juridische fusie en juridische splitsing. 

Onvoorziene gevallen 
Artikel 19 
In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de raad van 
bestuur na overleg met en goedkeuring van de raad van toezicht. 
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Slot akte 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. 
Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. 
De zakelijke inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, aan de verschenen persoon 
meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen 
die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig 
van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte 
voorlezing van de akte in te stemmen. 
Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten waan/an de wet voorlezing 
voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. 
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