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verzocht tijdig voor het ondertekenen van de 
akte contact op te nemen

JS/29637
STATUTENWIJZIGING

Heden, *, verschenen voor mij, ------------------------------------------------------------------
mr. Joke Schippers-Schrijvers, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in 
het protocol van mr. Pieter Hendrik Prummel, notaris gevestigd in de gemeente -— 
Noordoostpolder, kantoorhoudende te Emmeloord:------------------------------------------

ten deze handelende als gezamenlijk bevoegd bestuurders, de comparant sub 1. - 
met als titel voorzitter, van de stichting: Stichting Aves, statutair gevestigd te --
Noordoostpolder, kantoorhoudende aan de Jasmijnstraat 9 te 8302 CL —.............
Emmeloord, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
onder nummer 41246816 en als zodanig bevoegd de stichting op grond van het -
bepaalde in haar statuten rechtsgeldig te vertegenwoordigen;------------------------

Stichting Aves hierna te noemen: "Aves"............................................................. ...........
PREAMBULE--------------------------------------------------------------------------------------
In aanmerking nemende dat:----------------------------------------------------------------------

de stichting: Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs, statutair gevestigd 
te Emmeloord, kantoorhoudende aan de Distelstraat 1 te 8302 BX Emmeloord, -
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder--------
nummer 40059753 (hierna te noemen: "SCPO") en voormelde stichting Aves —
besloten hebben tot een besturenfusie, welke fusie bij een akte van ----------------
bestuursoverdracht (hierna te noemen: "fusieakte") aansluitend aan deze akte —
notarieel zal worden vastgelegd;------------------ --------------- -------------------------
teneinde het gewenste resultaat te bereiken is besloten tot het (statutair) omzetten
van Aves in een nieuwe samenwerkingsstichting om vervolgens SCPO (als ----
verdwijnende stichting) in die samenwerkingsstichting (als verkrijgende .........—
stichting) te laten opgaan middels bedoelde bestuursoverdracht;--------------------
van de instemming en goedkeuring inzake de besturenfusie (onderhavige --------
statutenwijziging en gemelde bestuursoverdracht bij de fusieakte) door de -------
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besturen, de raden van toezicht, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden
van de fuserende stichtingen, de Nederlandse Katholieke Schoolraad en het ----
college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordoostpolder ***
blijkt uit de aan de fusieakte te hechten stukken;----------------------------------------

Na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht van Aves heeft 
het College van Bestuur besloten, alvorens de fusie aan te gaan, de statuten van Aves 
te wijzigen in de uiteindelijke statuten van de stichting die in de fusieakte optreedt —
als “verkrijgende” stichting, zodat de stichting zoals deze na onderhavige -------------
statutenwijziging bestaat als rechtspersoon aan wie het bestuur kan worden -----------
overgedragen en als zodanig direct aansluitend op de ondertekening van de -----------
onderhavige akte van statutenwijziging optreedt in het fusieproces. Van een en ander
blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van de vergadering van de Raad van----
Toezicht van Aves, de dato *, op grond waarvan rechtsgeldig tot onderhavige --------
statutenwijziging is besloten.-------------------- ---------------------- -------------------------
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaren de comparanten, handelend als --------
gemeld, de statuten van Stichting Aves integraal te wijzigen als volgt:------------------
STATUTEN-----------------------------------------------------------------------------------------
Begripsomschrijvingen---------------------------------------------------------------------------
Artikel 1-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde------------

betekenissen:------------------------------------- ------------------------------------- ---------
Bestuur:-------------------------------------- ------------------------- ------------------------

het college van bestuur (CvB), het orgaan dat is belast met het bestuur van -
de stichting, zoals bedoeld in artikel 2:291 van het Burgerlijk Wetboek;----

Bestuurder:-------------------------------------------------------------------------------------
de voorzitter of een lid van het college van bestuur;-------------------------------

Bestuursreglement:-------------------- --------------- --------------------------------------
het reglement van het bestuur, het college van bestuur. Het--------------------
bestuursreglement en het managementstatuut, zoals bedoeld in artikel 31 — 
WPO, kunnen gezamenlijk één document vormen met het reglement van de
raad van toezicht;------------------------------------------------------------------------

Bevoegd gezag:-------------------------------------------------------------------------------
de stichting als bedoeld in deze statuten, vertegenwoordigd door het college
van bestuur of de voorzitter of een lid daarvan;------------------------------------

Code Goed Bestuur:---------- ----------------- ---------------------------------------------
de code voor goed bestuur zoals bedoeld in artikel 171 lid 1 onderdeel a -—
WPO;---------------------------------------------------------------------------------------

Stichtingsidentiteitscommissie:..............................................................................
de commissie op stichtingsniveau die toezicht houdt op de wijze waarop — 
invulling wordt gegeven aan het openbare karakter en de identiteit van de —
openbare en samenwerkingsscholen én aan de godsdienstige en --------------
levensbeschouwelijke aspecten en identiteit van rooms-katholiek en ---------
protestants-christelijk onderwijs en die bij geschillen kan adviseren tussen -
het bevoegd gezag en een identiteitscommissie van een school.----------------

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad:---------------------------------------
de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 4 van de Wet ----------------
Medezeggenschap op Scholen;-------------------------------------------------------

Schoolidentiteitscommissie:..................................................................................—
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de commissie, zoals bedoeld in artikel 17d WPO, die adviseert over de ----
wijze waarop invulling wordt gegeven aan het openbare karakter en de ----
identiteit van een samenwerkingsschool;--------------------------------------------

Managementstatuut:------------------------------------------------------------------------
het managementstatuut zoals bedoeld in artikel 31 WPO;...............................

Raad van toezicht (RvT):-------------------------------------------------------------------
het orgaan zoals bedoeld in artikel 17b lid 2 WPO dat intem toezicht houdt 
op de uitoefening van de bevoegdheden en uitvoering van de taken door het 
bestuur, het bestuur met raad en daad terzijde staat en de werkgeverfunctie -
vervult voor het college van bestuur;------------------------------------------------

School:-------------------------- -------------- -------------------------------------------------
een school zoals bedoeld in artikel 1 WPO die door de stichting in stand —
wordt gehouden;--------------------------------------------------------------------------

Stichting:------------------------------------- -------------------------------------------------
deze rechtspersoon waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze 
statuten en die geldt als het bevoegd gezag zoals bedoeld in artikel 1 WPO;-

WPO:------------------------------- ------------------------------------------------------------
de Wet op het Primair Onderwijs.----------------------------------------------------

2. De term “schriftelijk” betekent bij brief, fax, e-mail of enig ander elektronisch —
communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is en de term 
schriftelijk dienovereenkomstig wordt geïnterpreteerd.--------------------------------

3. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten --
tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.---------------------------------------------------

Naam, zetel en duur---------------------- --------------------- -------------- --------------------
Artikel 2------------------ ---------------------- ------------------------------------------------------
1. De stichting draagt de naam: Stichting Aves.-------------------------------------------
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Noordoostpolder en is opgericht voor -

onbepaalde tijd.----- --------------------------------------------------------------------------
Doel, grondslag en openbaar karakter------------------------------------------------------
Artikel 3-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. De stichting, een samenwerkingsbestuur, heeft ten doel het geven van openbaar

en bijzonder primair onderwijs in openbare, rooms-katholieke, protestants..........
christelijke en samenwerkingsscholen in de gemeente Noordoostpolder, Kampen 
en Vollenhove.---------------------------------------------------------------------------------

2. Het onderwijs aan de openbare scholen wordt gegeven met inachtneming van —
artikel 46 WPO. Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle leerlingen zonder 
onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing.------------------ -------------- —

3. Het onderwijs aan de rooms-katholieke scholen wordt gegeven vanuit de rooms
katholieke grondslag. De stichting handelt daarbij ten aanzien van de rooms.......
katholieke scholen volgens de regelingen betreffende het rooms-katholieke-----
onderwijs die op grond van het gezamenlijk overleg in de Nederlandse -----------
Katholieke Schoolraad zijn vastgesteld alsmede volgens het Algemeen -----------
Reglement voor het Katholiek Onderwijs. De scholen staan open voor alle .......
leerlingen indien de ouders de grondslag van de school onderschrijven en--------
respecteren.--------------------------------------------------------------------------------------

4. Het onderwijs aan de protestants-christelijke scholen heeft als grondslag de ----
Bijbel en laat zich inspireren in haar werkzaamheden door de kracht van het -— 
Evangelie van Jezus Christus, zulks met respect en begrip voor levens- en -------
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maatschappijbeschouwing van anderen. De scholen staan open voor alle —.......
leerlingen indien de ouders de grondslag van de school onderschrijven en--------
respecteren.--------------------------------------------------------------------------------------

5. Het onderwijs aan de samenwerkingsscholen wordt gegeven volgens de lokaal -
gewenste levensbeschouwelijke profielen met aandacht voor het openbare-------
karakter. De samenwerkingsscholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder 
onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing.------------------------------------

6. De stichting beoogt onderwijs te (laten) geven, afgestemd op het ------------------
ontwikkelingsniveau van het kind, gericht op de emotionele en verstandelijke —
ontwikkeling, te weten het verwerven van noodzakelijke kennis, sociale,---------
culturele en lichamelijke vaardigheden en het ontwikkelen van creativiteit..........

7. De stichting biedt onderwijs en opvoeding in een doorgaande leer- en —...........
ontwikkelingslijn voor kinderen in de leeftijd van nul (0) tot veertien (14) jaar. —

Nadere uitwerking grondslag en openbaar karakter......... ............................... ........
Artikel 4-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. De stichting gaat bij het geven of doen geven van onderwijs uit van de -----------

gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke------------
stromingen voor het onderwijs, waarbij de normen- en waardenoverdracht erop - 
is gericht dat de leerling een levensbeschouwing kan opbouwen en van daaruit -
een eigen inbreng kan hebben, een en ander met respect voor de levens- en-----
maatschappijbeschouwing van anderen. ------------------- ------------- ----------------

2. In het schoolplan en de schoolgids wordt per school aangegeven op welke wijze
vorm en inhoud wordt gegeven aan het openbare karakter van de openbare en — 
samenwerkingsscholen en aan de identiteit van de rooms-katholieke, protestants- 
christelijke en samenwerkingsscholen.----------------------------------------------------

3. In het schoolplan van de openbare en samenwerkingsscholen wordt in ieder----
geval opgenomen dat deze scholen een openbaar karakter hebben en het ---------
onderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de 
godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die — 
leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van 
de verscheidenheid van die waarden. ------------------------ -----------------------------

4. Op alle scholen wordt levensbeschouwelijke vorming aangeboden en wordt er —
voldoende ruimte ingebouwd voor levensbeschouwelijk onderwijs; voor wat 
betreft het rooms-katholiek onderwijs overeenkomstig hetgeen daarover in het -- 
Algemeen Reglement voor het rooms-katholiek onderwijs is bepaald en voor het 
protestants-christelijk onderwijs vanuit een protestants-christelijke levensvisie — 
met Bijbelse waarden en normen als uitgangspunt.-------------------------------------

5. Bij een samenwerkingsschool draagt het college van bestuur zorg voor de ------
instelling van een Schoolidentiteitscommissie met een gelijk aantal leden uit -— 
elke denominatie van de school.----------------------- ---------------------- -------------

6. Een Schoolidentiteitscommissie adviseert gevraagd en ongevraagd de directeur -
en kan voorstellen doen over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het - 
openbaar karakter en de godsdienstige en levensbeschouwelijke aspecten en — 
identiteit van rooms-katholiek en/of protestants-christelijk onderwijs.-------------

7. Het college van bestuur draagt zorg voor de instelling van een ---------------------
Stichtingsidentiteitscommissie. De Commissie bestaat uit zes leden, twee per —
denominatie openbaar, rooms-katholiek en protestants-christelijk. Slechts -------
natuurlijke personen kunnen benoemd worden als lid.---------------------------------
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8. De Stichtingsidentiteitscommissie houdt toezicht op de wijze waarop invulling - 
wordt gegeven aan het openbare karakter en de identiteit van de openbare en —
samenwerkingsscholen én aan de godsdienstige en levensbeschouwelijke-------
aspecten en identiteit van rooms-katholiek en protestants-christelijk onderwijs en
adviseert bij geschillen tussen het bevoegd gezag en een -----------------------------
Schoolidentiteitscommissie.-------------------- ------------------- ------------------------

9. De samenstelling, benoeming, werkwijze, inrichting, bevoegdheden en..............
geschillenregeling van een Schoolidentiteitscommissie, evenals die van de -----
Stichtingsidentiteitscommissie wordt geregeld in het reglement Identiteit dat de 
goedkeuring van de raad van toezicht behoeft.------------------------------------------

10. Het college van bestuur draagt tevens zorg voor structureel overleg met het ----
bevoegd kerkelijk gezag, waaronder de rooms-katholieke kerk en de nadere----
vormgeving daarvan.--------------------------------------------------------------------------

Middelen---------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 5-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. De stichting tracht haar doel langs wettige weg, zonder winstoogmerk, te --------

bereiken door het (doen) oprichten, ovememen, beheren en in stand houden van 
scholen en instellingen voor primair onderwijs in de gemeente Noordoostpolder, 
Kampen en Vollenhove. In een aan de statuten te hechten bijlage worden de — 
namen opgenomen van de nu onder de stichting ressorterende scholen onder — 
vermelding van hun richting respectievelijk het openbare karakter.-----------------

2. De stichting tracht haar doelen te bereiken door samen te werken met alles wat -
tot de plaatselijke, regionale en algemene belangen van het openbaar en----------
bijzonder primair onderwijs behoort. Samenwerking wordt ook gezocht met -— 
partners voor (alle soorten) opvang voor kinderen. -------------------------------------

3. De stichting sluit zich aan bij voor de in de stichting deelnemende richtingen -—
relevante onderwijsorganisaties.------------------------------------------------------------

4. Binnen het wettelijk kader zullen alle middelen en rechtshandelingen worden —
aangewend om bovenstaande doelen te bereiken of te bevorderen.------------------

5. De geldmiddelen van de stichting worden verkregen uit subsidies, leningen,----
legaten, schenkingen, erfstellingen en andere haar rechtmatig toekomende baten, 
de verwerving van de daartoe benodigde middelen bij overheden, bedrijven, -— 
fondsen, financiële instellingen, loterijen en particulieren inbegrepen.-------------

6. Erfstellingen worden slechts aanvaard onder het voorrecht van---------------------
boedelbeschrijving.----------------------- ------------ ----------------------------------------

Organen---------------------------------------------------------------------------- -----------------
Artikel 6-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. De stichting kent de volgende organen:---------------------------------------------------

a. het college van bestuur;-------------- ------------------------------------------------------
b. de raad van toezicht.----------------- ------------------------------------------------------

2. De organen hebben in deze statuten afzonderlijk bevoegdheden toebedeeld-----
gekregen.--------------------- -------------------------------------------------------------------

3. De stichting kent buiten het college van bestuur en de raad van toezicht geen -—
andere organen die namens de stichting kunnen handelen en/of zeggenschap in - 
de zin van (gedeelde) bestuursmacht kunnen uitoefenen, behoudens natuurlijke - 
personen die daartoe op basis van een uitdrukkelijke volmacht door het college - 
van bestuur of de raad van toezicht worden aangewezen. ----------------------------

College van bestuur............................... ..................................................... ....................
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Artikel 7-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. De raad van toezicht bepaalt het aantal leden van het college van bestuur.--------

Slechts natuurlijke personen kunnen worden benoemd tot bestuursleden. De — 
voorzitter van het college van bestuur wordt in functie benoemd. -........................

2. De raad van toezicht benoemt de leden van het college van bestuur op basis van 
een voordracht van een benoemingsadviescommissie, bestaande uit twee (2) — 
leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, twee (2) leden uit de 
raad van toezicht en een lid van het college van bestuur. Voor een besluit tot — 
benoeming is een meerderheid van stemmen vereist in een vergadering waarin — 
alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Na een - 
beargumenteerde afwijzing van een voordracht door de raad van toezicht komt -
de benoemingsadviescommissie met een nieuwe voordracht. De raad van--------
toezicht stelt de leden van het college van bestuur en de gemeenschappelijke -—
medezeggenschapsraad in de gelegenheid advies uit te brengen over elk----------
voorgenomen besluit van de Raad van toezicht tot benoeming van een nieuw lid 
van het college van bestuur. Benoeming vindt plaats aan de hand van een door —
de raad van toezicht, na verkregen advies van de gemeenschappelijke ------------
medezeggenschapsraad, vast te stellen openbare selectieprocedure met -----------
bijhorende profielschets. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheid
waaraan een lid van het college van bestuur dient te voldoen waarbij bij de -----
samenstelling van het college van bestuur aandacht wordt geschonken aan-------
diversiteit naar denominatie, expertise en achtergrond.-------------------------------

3. Elk lid van het college van bestuur dient bij de aanvaarding van de functie te —
verklaren de doelstelling en de grondslag van de stichting volledig te -------------
onderschrijven en daarnaar te handelen. -------------------------------------------------

4. Leden van het college van bestuur worden benoemd voor onbepaalde tijd, dan — 
wel voor bepaalde tijd voor een door de raad van toezicht te bepalen termijn. —

5. De leden van het college van bestuur zijn op basis van een arbeidsovereenkomst
in dienst van de stichting. De raad van toezicht stelt het salaris en de overige -— 
arbeidsvoorwaarden van de leden van het college van bestuur vast.----------------

6. Bij een vacature behoudt het college van bestuur zijn bevoegdheden. In ----------
vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.------------------------------------------

7. De leden van het college van bestuur worden periodiek beoordeeld door de raad
van toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, wordt nader --------
uitgewerkt in een reglement.-----------------------------------------------------------------

8. Leden van het college van bestuur vervullen geen nevenfuncties die --------------
conflicterend zijn met het doel van de stichting. Voor het aanvaarden van een — 
betaalde of onbetaalde nevenfunctie door een lid van het college van bestuur is - 
voorafgaand aan het aanvaarden van een dergelijke nevenfunctie goedkeuring -- 
vereist van de raad van toezicht. In het jaarverslag worden alle nevenfuncties — 
van het college van bestuur vermeld.------------------------------------------------------

9. De raad van toezicht kan besluiten een lid van het college van bestuur te ---------
schorsen of te ontslaan;-----------------------------------------------------------------------
a. indien hij niet naar behoren functioneert;.........................................................
b. in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen -

van de stichting worden geschaad.----------------- ----------------- ----------------
Voor een besluit tot schorsing of ontslag geldt het hiervoor in lid 2 vermelde -— 
vereiste, met uitzondering van het advies van het lid over wiens schorsing of —
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ontslag wordt beraadslaagd. Indien een lid van het college van bestuur is---------
geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie (3) maanden na ingang van de - 
schorsing te besluiten tot ontslag dan wel tot verlenging of opheffing van de -— 
schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de — 
schorsing. Een schorsing kan ten hoogste eenmaal worden verlengd voor drie (3)
maanden, ingaande op de datum waarop de raad van toezicht het besluit tot ----
verlenging heeft genomen.-------------------------------------------------------------------
Het betrokken bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering 
van de raad van toezicht waarin de schorsing of verlenging daarvan aan de orde
is te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.------
Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het bestuurslid vooraf de -
gelegenheid is geboden om te worden gehoord. Daarbij kan hij zich doen --------
bij staan door een raadsman.--------------- -----------—...................................... .........

10. Een bestuurslid defungeert voorts:......... ...................................... ............................
a. door zijn overlijden;------------------------------ --------------------------------------
b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt -—

verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan - 
niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard;-----------------------

c. door zijn ondercuratelestelling;-------------------------------------------------------
d. indien zijn vermogen (nagenoeg) geheel onder bewind wordt gesteld;--------
e. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden;-------------------------------------------
f. door zijn ontslag door de rechtbank;-------------------------------------------------
g. door het verstrijken van de duur van de arbeidsovereenkomst; .....................
h. door het niet langer voldoen aan de in de profielschets opgenomen-----------

kwaliteitseisen. De wijze waarop wordt vastgesteld of een bestuurslid niet -- 
langer voldoet aan de in de profielschets opgenomen kwaliteitseisen wordt - 
uitgewerkt in een reglement.----------------------------------------------------------

11. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van het college van bestuur ------
berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuursleden of het---------------
overblijvende bestuurslid. Bij ontstentenis of belet van alle leden van het college 
van bestuur voorziet de raad van toezicht in het bestuur, in beginsel door één of 
meer personen, niet zijnde een lid van de raad van toezicht, voor bepaalde tijd — 
als waarnemend bestuurder(s) te benoemen.---------------------------------------------

Taken en bevoegdheden college van bestuur-----------------------------------------------
Artikel 8--------------- --------------------------------------------------------------------------------
1. Het college van bestuur is belast met het besturen van de stichting die het--------

bevoegd gezag is over de scholen die door de stichting in stand worden ----------
gehouden. Aan het college van bestuur komen in de stichting alle taken en -----
bevoegdheden toe die niet door de wet of statuten aan andere organen zijn-------
opgedragen.-----------------------------------------.........................................................

2. Bij de vervulling van haar taken en bevoegdheden richt het college van bestuur -
zich primair naar het doel en belang van de stichting en het belang van de -------
scholen die door de stichting in stand worden gehouden. Het college van bestuur 
is zich bewust van de maatschappelijke functie van de stichting en maakt een — 
evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken 
zijn.................................................................................................................... ...........

3. Het college van bestuur waarborgt de identiteit en onderscheidenlijk het ---------
openbare karakter van de onder haar bestuur staande scholen. Hiertoe zal één lid
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van het College in het bijzonder met de identiteitsaspecten van de scholen en van
het onderwijs worden belast. Deze persoon onderhoudt het contact met de-------
Schoolidentiteitscommissies als bedoeld in artikel 4 lid 5. Het college van .........
bestuur ziet onder meer in het kader van de integrale kwaliteitszorg er op toe dat 
op elke school onderwijs in overeenstemming met de identiteit onderscheidenlijk 
het openbare karakter van die school wordt gegeven en daartoe beleid voert.----

4. Het college van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en-----
verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de -- 
goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht. Het college van bestuur 
brengt aan de raad van toezicht periodiek verslag uit. In een reglement wordt de 
wijze waarop dit dient te geschieden vastgelegd.----------------------------------------

5. Het college van bestuur is, slechts na voorafgaande goedkeuring van de raad van
toezicht, 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------------
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Bij de besluitvorming 
casu quo de goedkeuring neemt het college van bestuur respectievelijk de raad -
van toezicht de in de onderwijswetgeving terzake opgenomen bepalingen in----
acht.----------------------------------------------------------------------------------------------

6. Voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht is verder vereist voor.........
bestuursbesluiten tot:-------------------------------------------------------------------------
a. het vaststellen en wijzigen van de bestuursvisie, het (meerjaren)beleidsplan

en de bijbehorende (meerjaren)begroting;.................................... ....................
b. de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag; goedkeuring wordt --

slechts verleend nadat de raad van toezicht kennis heeft genomen de --------
bevindingen van de door haar aangewezen accountant;--------------------------

c. het aangaan of beëindigen van verplichtingen (waaronder subsidie- of-------
investeringsverplichtingen) en het doen van bestedingen en investeringen -- 
die een bij bestuursreglement te bepalen bedrag te boven gaan en niet zijn — 
voorzien in de begroting;----------------------- ---------------------------------------

d. het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een —
andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van —............
ingrijpende betekenis is voor de stichting of de in stand te houden scholen; -

e. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap - 
in een andere rechtspersoon en het oprichten van een ander rechtspersoon, -
evenals de vaststelling en wijziging van diens statuten voor zover het -------
college van bestuur daartoe bevoegd is;---------------------------------------------

f. de oprichting, opheffing, samenvoeging of overdracht van een onder het —
bevoegd gezag van de stichting staande school, dan wel het aanvaarden van 
het bevoegd gezag over een school, dan wel de wijziging van de richting — 
van een onder het bevoegd gezag van de stichting staande school;------------

g. ingrijpende reorganisaties, waaronder in ieder geval moet worden verstaan -
het gelijktijdig of binnen een kort tijdsbestek beëindigen van de --------------
arbeidsovereenkomsten en/of aanstellingen dan wel ingrijpend wijzigen van 
de arbeidsomstandigheden of voorwaarden van een aanmerkelijk aantal — 
werknemers tegelijkertijd, tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een 
collectieve arbeidsovereenkomst;-----------------------------------------------------
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h. het benoemen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning - 
waarvan het bruto bedrag meer bedraagt dan een door de raad van toezicht - 
vastgesteld bedrag of een door de raad van toezicht te bepalen functieschaal;

i. het vaststellen en wijzigen van reglementen bedoeld in deze statuten -------
daaronder in elk geval begrepen het reglement Identiteit, bestuursreglement 
en het statuut en reglement van de medezeggenschapsraad;---------------------

j. het vaststellen en wijzigen van het treasurystatuut van de stichting;-----------
k. het aanvragen van faillissement van de stichting en van surseance van------

betaling;--------------- ----------- ---------------------------------------------------------
l. een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing;--------------------------
m. het wijzigen van de statuten en ontbinden van de stichting, waaronder------

begrepen de bestemming van het batig saldo...................................................
Werkwijze college van bestuur----------------- --------------------- -------------------------
Artikel 9------------------------------------------------------------------------- ---------------------
Het college van bestuur zal met inachtneming van deze statuten een................-.........
bestuursreglement opstellen waarin aangelegenheden hen intern betreffende zoals — 
vergaderwijze, de wijze van besluitvorming en verdere werkwijze van het college — 
van bestuur nader geregeld worden, met dien verstande dat —.................... -................
a. bij besluitvorming elke bestuurder een stem heeft;--------------------------------------
b. een bestuurder niet deelneemt aan beraadslagingen en besluitvorming indien hij

daarbij een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft.----------------
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, omdat de aan het eind
van de vorige volzin bepaalde van toepassing is op alle bestuursleden, wordt het----
besluit niettemin genomen door het college van bestuur, met dien verstande dat het -
de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht behoeft, tenzij dit besluit----
krachtens de alsdan vigerende wet door de raad van toezicht dient te worden ---------
genomen, in welk geval de raad van toezicht besluit.----------------------------------------
Vertegenwoordigingsbevoegdheid------------------------------ -------------—.................
Artikel 10------------------------ ----------------- --------------------------------------------------
1. Met uitzondering van het bepaalde in het volgende lid wordt de stichting --------

vertegenwoordigd door het college van bestuur dan wel door ieder bestuurslid — 
afzonderlijk.................................................. .........................................—................ —

2. Het college van bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, -
alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te ------
vertegenwoordigen.---------------------------------------------------------------------------

3. In geval van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en een lid van het------
college van bestuur wordt de stichting vertegenwoordigd door het overige ------
bestuurslid/de overige bestuursleden. In geval van een tegenstrijdig belang -----
tussen de stichting en alle leden van het college van bestuur wordt de stichting — 
vertegenwoordigd door personen die daarvoor door de raad van toezicht zijn -— 
aangewezen.------------------------------------------- ------------------------- ------------ —

4. Het bestuur draagt zorg dat ten kantore van het handelsregister, gehouden door - 
de Kamer van Koophandel, steeds worden ingeschreven de vereiste personalia — 
van de bestuurders met vermelding van de vertegenwoordigingsbevoegdheid. —

Raad van toezicht —-------------------------------------------------------------------------------
Artikel 11 ---------------------------------------------------------------------------------------------
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1. De raad van toezicht bestaat uit zes (6) leden, twee (2) per denominatie ----------
openbaar, rooms-katholiek en protestants-christelijk. Slechts natuurlijke ............
personen kunnen benoemd worden als lid.-----------------------------------------------

2. De raad van toezicht streeft ernaar de voorzitter van de raad van toezicht en de -
voorzitter/leden van het college van bestuur uit verschillende denominaties te — 
laten voortkomen.---------------------------------- ------------------------------------------

3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht op 
basis van een voordracht van een benoemingsadviescommissie, bestaande uit — 
twee (2) leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, twee (2) -—
leden uit de raad van toezicht en een lid van het college van bestuur, met---------
uitzondering van de voordracht conform lid 5......................... -........................ -—

4. De procedure voor de benoeming van de leden van de raad van toezicht wordt -
geregeld in een reglement, waarin ook de nadere werkwijze en besluitvorming — 
wordt vastgelegd. ...........................................................................-..........................

5. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld 
een bindende voordracht te doen voor één zetel in de raad van toezicht. Indien de 
medezeggenschapsraad het voordrachtsrecht niet heeft uitgeoefend binnen drie - 
(3) maanden na daartoe door de raad van toezicht te zijn uitgenodigd, heeft de —
raad van toezicht een voordrachtsrecht conform lid 3, doch slechts voor één----
zittingsperiode.----------------------------------------------------------------------------------

6. Eén rooms-katholiek lid van de raad van toezicht wordt benoemd na overleg met
het plaatselijk kerkelijk gezag..................... ........................................................ —

7. Tot lid van de raad van toezicht zijn niet benoembaar werknemers van de--------
stichting en hun naaste familieleden of degenen die zitting hebben in een --------
geleding binnen de stichting, noch degenen die direct of indirect bedrijfs- of — 
beroepsmatig leveranties, werkzaamheden of dienstverlening ten behoeve van de 
stichting verrichten. Eveneens kunnen niet worden benoemd personen die de -—
functie van bestuurder of schoolleider vervullen bij een andere school voor-----
primair onderwijs in de regio waar de stichting actief is of personen die een ----
zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de raad van toezicht 
kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het — 
belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.-------

8. Benoeming van leden van de raad van toezicht vindt plaats aan de hand van een 
openbare selectieprocedure met bijhorende profielschetsen. De profielschetsen -
bevatten de kwaliteiten en deskundigheden waaraan een lid van de raad van----
toezicht dient te voldoen. De profielschetsen worden vastgesteld en regelmatig -
herijkt door de raad van toezicht na verkregen advies van de------------------------
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en kunnen deel uitmaken van een -
reglement......................... —......... -.............................................................................
De leden worden geselecteerd en benoemd op basis van expertise, bijvoorbeeld 
onderwijs, juridisch, financieel, identiteit, op basis van diversiteit, onder andere
denominatie, leeftijd, man-vrouw, en op basis van affiniteit met onderwijs------
conform het opgestelde profiel.-------------------------------------------------------------
Leden van de raad van toezicht dienen doel en grondslag van de stichting te----
onderschrijven en dit schriftelijk te verklaren.-------------------------------------------
9. De samenstelling van de raad van toezicht is zodanig dat de leden ten ---------
opzichte van elkaar, het college van bestuur en welk deel- of zakelijk belang ook 
onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de raad van toezicht —
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vervullen hun taak zonder mandaat en onafhankelijk van bij de stichting en ----
school/scholen betrokken deelbelangen.------------------------------------------ -.........

10. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier —
(4) jaar. Aftredende leden zijn maximaal één keer herbenoembaar volgens de — 
procedure vastgelegd in het reglement. De raad van toezicht stelt een rooster van 
aftreden op.-------------------------------------------------- -----------------------------------

11. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een ---------------
vicevoorzitter.----------------------- ----------- -----------------------------------------------

12. Ingeval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden ..............
onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn 
ledental te komen.-----------------------------------------------------------------------------

13. Leden van de raad van toezicht ontvangen een honorering voor hun -------------—
werkzaamheden.-------------------------------------------------------------------------------

14. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen --------
functioneren en professionaliseringsactiviteiten en evalueert deze jaarlijks. De — 
uitkomsten van de evaluatie bespreekt de raad van toezicht met het college van - 
bestuur. De wijze waarop de evaluatie plaatsvindt, kan worden uitgewerkt in een 
reglement.---------------------------------------------------------------------------------------

15. Leden van de raad van toezicht vervullen geen nevenfuncties die conflicterend -
zijn met het doel van de stichting. In het jaarverslag worden alle nevenfuncties - 
van de leden van de raad van toezicht vermeld.-----------------------------------------

16. De raad van toezicht kan besluiten een lid van de raad van toezicht te schorsen -
of te ontslaan, indien---------------------------------------------- ----------------------------

hij niet naar behoren functioneert;.............................................. .......................
in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen -
van de stichting worden geschaad.---------------------------------------------------

In geval van schorsing dan wel ontslag wordt betrokkene over het voornemen — 
daartoe geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld zich daaromtrent te verweren.
Het besluit van de raad van toezicht wordt gemotiveerd bij aangetekend----------
schrijven aan betrokkene ter kennis gebracht..........................................................
Een besluit tot schorsing is ook mogelijk bij een redelijk vermoeden van de ----
vermelde gronden. De schorsing vervalt van rechtswege indien de stichting niet
binnen drie (3) maanden na de schorsing overgaat tot ontslag op één van de -----
gronden als hiervoor genoemd dan wel tot opheffing of handhaving van de -----
schorsing. Bij gebreken van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de -
schorsing.----------------------------------------------------------------------------------------
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts éénmaal worden --------
genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie 
(3) maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot — 
handhaving heeft genomen.------------------------------------------------------------------

17. Het betrokken lid van de raad van toezicht wordt in de gelegenheid gesteld zich
te verantwoorden en kan zich daarbij doen bijstaan door een raadsman. Het ----
besluit tot (voorstel tot) ontslag wordt niet eerder genomen dan nadat het --------
betrokken lid van de raad van toezicht in de gelegenheid is gesteld te worden — 
gehoord.------------------ ------------------------- ---------------------------------------------

18. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt voorts:----------------------------
a. door aftreden overeenkomstig het vastgestelde rooster van aftreden dan wel

tussentijds op eigen verzoek;-----------------------------------------------------------
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b. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn--------
vermogen;----------------------------------------------------------------------------------

c. indien en zodra een lid niet meer voldoet aan de statutaire ---------------------
benoembaarheidsvereisten en/of aan de in de profielschets opgenomen-----
kwaliteitseisen;....................... ...................................... ......................................

d. door zijn ontslag door de rechtbank;-------------------------------------------------
e. door zijn overlijden.---------------------------------------------------------------------

19. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht
blijft de raad van toezicht bevoegd.--------------------------------------------------------

Taken en bevoegdheden raad van toezicht-------------------------------------------------
Artikel 12............................ ................................................. ............................... .............
1. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op de -------------

verwezenlijking van grondslag en doelstelling van de stichting, het functioneren 
van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en 
de door haar in stand gehouden scholen, evenals op de kwaliteit van het geboden 
onderwijs. De raad van toezicht staat het college van bestuur met raad terzijde, - 
fungeert als klankbord en kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. — 
Voorts is de raad van toezicht belast met werkzaamheden die aan de raad in deze
statuten en het reglement voor de raad van toezicht zijn opgedragen. Bij de-----
vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de — 
stichting, het belang van de school/scholen die door de stichting in stand worden 
gehouden en het belang van de samenleving. ......... ........................ .......................

2. Leden van de raad van toezicht hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen --
hun functie uit zonder last of ruggespraak.---------------------- -------------------------

3. De raad van toezicht houdt deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht. De raad
van toezicht houdt in ieder geval toezicht op het functioneren van het bestuur en 
het naleven door het bestuur van de wettelijke verplichtingen, de code voor goed 
bestuur als bedoeld in de wet en de verantwoording van eventuele afwijkingen - 
van die code.--------------------------- --------------------------------------------------------

4. De raad van toezicht ziet toe op de rechtmatige verwerving en de doelmatige, —
efficiënte en rechtmatige bestemming en aanwending van de financiële middelen 
van de stichting........................................... ..................................................... .........

5. De raad van toezicht wijst de accountant aan die belast is met de controle van de
jaarrekening.------------------------------------------------------------------------------------

6. De raad van toezicht besluit tot al dan niet verlenen van voorafgaande------------
goedkeuring aan de bestuursbesluiten genoemd in artikel 8 leden 5 en 6.----------

7. De raad van toezicht vertegenwoordigt de stichting bij rechtshandelingen --------
waarbij de stichting als werkgever van de bestuurder(s) optreedt. —.......................

8. De raad van toezicht heeft jaarlijks overleg met de (gemeenschappelijke) --------
medezeggenschapsraad conform de wet........................................ -................. ......

9. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle ----
boeken, bescheiden, overige gegevensdragers en correspondentie van de---------
stichting; de raad van toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting 
in gebruik zijnde ruimten en terreinen.----------------------------------------------------

10. De raad van toezicht legt jaarlijks in het jaarverslag verantwoording af over de -
uitvoering van zijn taken en de uitoefening van de bevoegdheden.........................

Werkwijze raad van toezicht--------------------- ------------------ ---------------------------
Artikel 13------------------ ------------- -------------------------------------------------------------
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1. De raad van toezicht vergadert ten minste vijf (5) keer per jaar en verder zo ----
dikwijls als de voorzitter of twee (2) of meer leden van de raad dit wenselijk -— 
acht(en).-............................ ........ .............................. -.................................................

2. Eén of meer leden van het college van bestuur wonen de vergadering van de -— 
raad van toezicht bij en hebben een adviserende stem. Naast deze vergaderingen
vergadert de raad van toezicht ten minste minimaal één keer per jaar in de -------
afwezigheid van het college van bestuur. Deze vergadering heeft tot doel het — 
onderling functioneren van de raad van toezicht te evalueren alsmede de relatie - 
tot en beoordeling van het college van bestuur en de individuele leden van het —
college van bestuur. De voorzitter doet verslag van de uitkomst van het ----------
onderling functioneren van de raad van toezicht en het college van bestuur aan - 
het college van bestuur. Tevens doet de voorzitter schriftelijk verslag aan de -— 
individuele leden van het college van bestuur over het individuele functioneren.-

3. Een lid van de raad van toezicht kan ten hoogste één ander lid van de raad van —
toezicht bij schriftelijke volmacht vertegenwoordigen.---------------------------------

4. In de vergadering van de raad van toezicht heeft ieder lid recht op het uitbrengen 
van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven —
worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig--------
uitgebrachte stemmen.......... ..................................... ...... ..........................................

5. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de raad
van toezicht met inachtneming van het bepaalde in het reglement zijn ------------
opgeroepen en meer dan de helft van alle leden van de raad van toezicht ter ----
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften omtrent -
de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten ----
worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden - 
van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.------------------------

6. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en de —
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig - 
belang heeft. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, omdat de aan 
het eind van de vorige volzin bepaalde van toepassing is op alle leden van de — 
raad van toezicht, is de raad van toezicht niettemin bevoegd te besluiten, met — 
dien verstande dat het besluit algemene stemmen vereist en dat de overwegingen 
schriftelijk worden vastgelegd. ---------------- --------------------- ----------------------

7. Indien er in de raad van toezicht een vacature is ontstaan, dient daarin ten--------
spoedigste te worden voorzien. Tijdens het bestaan van een of meer vacatures —
blijft de raad van toezicht bevoegd tot het nemen van besluiten, met dien --------
verstande dat er tenminste twee (2) leden in functie dienen te zijn.-----------------

8. De verdere werkwijze en besluitvorming van de raad van toezicht worden in het
reglement geregeld.---------------------------------------------------------------------------

Medewerkers----------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 14---------------------- ----------------------------------------------------------------------
1. Het college van bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeuren, --------------

onderwijsgevenden en overige medewerkers van de stichting............................—
2. Bij benoeming van de aan haar scholen te verbinden medewerkers, waaronder de

directeuren, zal de stichting zich ervan verzekeren dat de medewerkers de ------
grondslag van de stichting onderschrijven en loyaal zullen meewerken aan de — 
doelstellingen van het onderwijs zoals die in het schoolplan en de schoolgids — 
zijn omschreven waaronder bepalingen over de vormgeving van de identiteit —



14

onderscheidenlijk het openbare karakter van de school. Inzake het-----------------
personeelsbeleid bij benoeming, overplaatsing en noodzakelijke vermindering —
van personeel, wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de grondslag------
onderscheidenlijk het openbare karakter van de school en de ...... ............ ............
levensbeschouwelijke overtuiging van het betrokken personeelslid.----------------

3. Benoeming en ontslag van rooms-katholieke identiteitsbegeleiders aan onder het 
beheer van de stichting staande rooms-katholieke scholen, geschieden conform - 
het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs.-----------------------------

Boekjaar en jaarstukken-------------------------------------------------------------------------
Artikel 15---------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.-------------------------
2. Het college van bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting -

en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die — 
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te — 
voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 
op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van 
de stichting kunnen worden gekend. —------------------------ ---------------------------

3. Het bestuur brengt binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar zijn-----
jaarverslag uit aan de raad van toezicht en legt, onder overlegging van een------
balans en een staat van baten en lasten, samen ook aan te duiden als: de ----------
jaarrekening, rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar 
gevoerd bestuur en overlegt daarbij een accountantsverklaring. De accountant — 
brengt gelijkelijk aan het college van bestuur en de raad van toezicht verslag uit 
over zijn bevindingen. —....................................... ...... ..........................................

4. De accountant wordt door de raad van toezicht benoemd.----------------------------
5. De jaarstukken worden binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar-----

vastgesteld door het college van bestuur na voorafgaande goedkeuring van de — 
raad van toezicht. De goedkeuring strekt tevens tot kwijting en decharge aan het 
college van bestuur over het betreffende boekjaar.--------------------- ----------------

6. Over de begroting en jaarrekening vindt overleg plaats met de gemeenten waarin
de door de stichting bestuurde scholen waarin openbaar onderwijs wordt---------
gegeven, zijn gelegen. —....................................... ...... -........................... ...............

7. Het college van bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden 
en andere gegevensdragers zeven (7) jaren te bewaren, behoudens afwijkende — 
wettelijke vereisten. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens kunnen -
op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de---------
overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en — 
deze gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd 
leesbaar kunnen worden gemaakt.---------------------------------------------------------

8. Het college van bestuur brengt jaarlijks verslag uit aan de gemeenteraad van de -
gemeente waarin de door de stichting bestuurde scholen zijn gelegen waarin -— 
openbaar onderwijs wordt gegeven over de werkzaamheden, waarbij in ieder — 
geval aandacht wordt geschonken aan de wezenskenmerken van het openbaar — 
onderwijs. Dit verslag wordt bekendgemaakt en toegezonden aan de gemeente -- 
op wiens grondgebied een school van de stichting is gelegen waarin openbaar -- 
onderwijs wordt gegeven.--------------------------------------------------------------------

Commissies en reglementen—-------------------- ---------------------------------------------
Artikel 16---------------------------------------------------------------------------------------------
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1. Het college van bestuur kan besluiten tot instelling of opheffing van één of meer
(tijdelijke) commissies.------------------ -----------------------------------------------------

2. De taken en bevoegdheden van een commissie, alsmede haar samenstelling en —
werkwijze, worden door het college van bestuur nader vastgelegd in een ---------
reglement.---------------------------------------------------------------------------------------

3. Het college van bestuur is in aanvulling op de in deze statuten genoemde --------
reglementen bevoegd één of meer reglementen vast te stellen waarin die ............
onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. Het-------
college van bestuur is te allen tijde bevoegd een dergelijk reglement te wijzigen 
of te beëindigen.-------------------------------------------------------------------------------

4. Het reglement raad van toezicht wordt vastgesteld door de raad van toezicht na -
advies van het college van bestuur.--------------------------------------------------------

5. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.-------------------
Klachtencommissie--------------------------------------------------------------------------------
Artikel 17---------------------------------------------------------------------------------------------
Het college van bestuur stelt ten minste een klachtencommissie in, bestaande uit drie
(3) onafhankelijke leden. De commissie behandelt op basis van een vastgesteld -----
reglement klachten van ouders van kinderen die op een school van de stichting------
ingeschreven staan.---------------------------------------------------------------------------------
Vrijwaring----------------------------- ----------------------------------------------------- -------
Artikel 18---------------------------------------------- ----------------------------------------------
1. De stichting vrijwaart de leden van het college van bestuur en van de raad van — 

toezicht voor aanspraken die het gevolg zijn van vermogensschade, die zij door
handelen of nalaten in de uitvoering van hun functie hebben veroorzaakt, --------
behalve indien:---------------------------------------------------------------------------------

er sprake is van opzet of grove schuld;----------------------------------------------
het lid persoonlijk voordeel of winst behaalde dan wel enige vergoeding -—
ontving, waartoe deze wettelijk niet gerechtigd was;-.............. -----------------
de schade feitelijk voortvloeit uit het plegen van een misdrijf.-----------------

2. De in het vorige lid bedoelde vrijwaring omvat mede alle kosten die worden -—
gemaakt verband met het voeren van verweer tegen een aanspraak, met inbegrip 
van de proceskosten tot betaling waarvan het lid mocht worden veroordeeld.----

Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing...................... .................
Artikel 19---------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het college van bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen na voorafgaande -----

schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht. Een besluit tot...... ............—
statutenwijziging kan slechts unaniem worden genomen in een vergadering ----
waarin alle leden van het college van bestuur aanwezig zijn.------------------------

2. Voor het besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van een voorafgaande 
goedkeuring is een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3e) van de geldig - 
uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad — 
van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet
alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal -----
binnen veertien (14) dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede
vergadering worden bijeengeroepen waarin ongeacht het ter vergadering---------
aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden met een meerderheid van ten ----
minste twee/derde (2/3c) van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten omtrent - 
een zodanig voorstel kunnen worden genomen.-----------------------------------------
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3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot goedkeuring van de
statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. ----
Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van 
de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van 
de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee (2) weken.----------------------

4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. Ieder bestuurslid is afzonderlijk bevoegd deze notariële akte te-----
(doen) verlijden. ------------------------------------------------------------------------------

5. De leden van het college van bestuur 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.--------------------------------------------------------------------------------

6. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het —
besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing.............................

7. Voor het nemen van besluiten over het oprichten van een nieuwe rooms..............
katholieke school, over opheffing, samenvoeging, overdracht of verandering van
richting van een onder het bevoegd gezag van de stichting staande rooms---------
katholieke school, alsmede juridische fusie, (afsplitsing of ontbinding van de —
stichting is voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Nederlandse ----------
Katholieke Schoolraad (NKSR) vereist.--------------------------------------------------

8. Voor wijziging van de statuten behoeft de stichting de voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van de NKSR voor zover het betreft de artikelen 2, 3, 4, 5, 7 leden 
3 en 10, 8 lid 3, 11 leden 1, 2, 3, 7 en 17 letter c, 14 leden 2 en 3 en 19 leden 7 -- 
en 8.---------------------------------------------------------------------------------------------

9. Wijziging van de statuten behoeft de goedkeuring van de gemeenteraad van de - 
gemeente waarin scholen die door de stichting in stand worden gehouden waarin
openbaar onderwijs wordt gegeven, zijn gelegen. Goedkeuring kan slechts -----
worden onthouden als de overheersende invloed van de overheid in het bestuur - 
niet is verzekerd voor zover het openbaar onderwijs betreft.-------------------------

10. De opheffing van een school waarin openbaar onderwijs wordt gegeven, behoeft
de goedkeuring van de gemeenteraad van de gemeente waarin de school is -----
gelegen.------------------------------------------------------------------------------------------

Ontbinding en vereffening—---------------------------------------------------------------------
Artikel 20---------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het college van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het bepaalde in het

voorgaande artikel omtrent statutenwijziging is op dit besluit van------------------
overeenkomstige toepassing.----------------------------------------------------------------

2. Indien het college van bestuur besluit tot ontbinding dan wordt tevens de ..........
bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld, namelijk een algemeen nut ----
beogende instelling, in de zin van artikel 5B van de Algemene Wet inzake.........
Rijksbelastingen, met een soortgelijke doelstelling als het doel van de stichting. -

3. Het besluit tot ontbinding en de daarvan deel uitmakende bestemming van het —
liquidatiesaldo behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad — 
van toezicht. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het — 
liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.----------------------------------------

4. De vereffening van het vermogen van de ontbonden stichting geschiedt door de
bestuurders tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn----
aangewezen.-------------------------------------------------------------------------------------
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5. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor
de vereffening van haar zaken nodig is. Gedurende de vereffening blijven de -— 
bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.-------------------------------

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere -----------
gegevensdragers van de ontbonden stichting berusten onder degene die daartoe -
door de vereffenaars is aangewezen, gedurende zeven (7) jaar, behoudens -------
afwijkende wettelijke vereisten. .............................................. -...............................

Slotartikel -—---------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 21 ---------------------------------------------------------------------------------------------
In alle gevallen waarin de wet, de statuten of reglementen van de stichting niet-------
voorzien, besluit het college van bestuur met inachtneming van de bevoegdheden van
de raad van toezicht.--------------------------------------------------------------------------------
OVERGANGSBEPALINGEN-----------------------------------------------------------------
Tenslotte verklaren de verschenen personen dat per heden van de stichting: Stichting 
**____________________________________________________________________
1. de Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen: ...... ..................... ...........

***•____________
•> “ ” ~ - —

2. het College van Bestuur bestaat uit * leden, te weten: ---------------------------------
* * * *

SLOT AKTE.................................... ......................................................... ......... ......... -
W oonplaatskeuze-----------------------------------------------------------------------------------
Voor de tenuitvoerlegging van deze akte verklaarden de comparanten woonplaats te
kiezen ten kantore van de bewaarder van deze akte.-----------------------------------------
Bekendheid comparanten------------------------------------------ ------------------ -------------
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte --------
betrokken comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor -—
gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.-------------------------------------
Slotbepalingen----------------------------------------------------------------—............................
Alvorens tot het verlijden van deze akte over te gaan, heb ik, notaris, van de.............
zakelijke inhoud aan de comparanten mededeling gedaan en heb daarop toelichting -
gegeven.------------------------------------------------------ ----------- -----------------------------
De comparanten hebben verklaard van de inhoud van de akte te hebben ---------------
kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.................. ........................
WAARVAN AKTE is verleden te Emmeloord op de datum in het hoofd van deze — 
akte vermeld. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte ondertekend door de — 
comparanten en mij, notaris, om *.--------------------------------------------------------------


