Statuten SAAM scholen
oktober 2017
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze statuten wordt verstaan onder:

Stichting:

de SAAM scholen;

Gemeente:

de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden;

(Gemeente)raad:

de raad van respectievelijk de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd,
Meijerijstad, Oss en Uden;

Scholen:

de scholen die zijn opgenomen in de bijlage bij deze statuten;

GMR:

de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als bedoeld in de Wet
medezeggenschap op scholen;

College van Bestuur:

het College van Bestuur van de stichting;

Raad van Toezicht:

de Raad van Toezicht van de stichting;

Code goed bestuur:

de code goed bestuur zoals die is vastgesteld door de PO Raad;

Wet:

de Wet op het primair onderwijs.

Artikel 2 Naam, zetel en duur
1.

De Stichting draagt de naam: SAAM scholen en heeft haar zetel in de gemeente Oss.

2.

De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd en ten minste voor een periode van 5 jaren.

Artikel 3 Doel
De Stichting heeft ten doel het geven van openbaar, katholiek en algemeen-bijzonder onderwijs in afzonderlijke
scholen voor openbaar dan wel (mede) katholiek en algemeen-bijzonder primair onderwijs zoals vermeld in de
bijlage bij deze statuten.

Artikel 4 Middelen
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a.
het oprichten en beheren van één of meer openbare scholen, (mede) katholieke en algemeenbijzondere scholen in de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden;
b.
het aandacht besteden aan de godsdienstige vorming van de leerlingen overeenkomstig hetgeen
daaromtrent in het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs is bepaald;
c.
het aangeven in het schoolplan van de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan het openbaar
karakter van de openbare scholen en de identiteit van de katholieke en algemeen bijzondere scholen;
d.
het gebruikmaken van alle middelen die aan het doel dienstbaar kunnen zijn.

Artikel 5 Grondslag en openbaar karakter
1.
Het openbaar onderwijs aan de openbare scholen draagt bij 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.
Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.
2.
Het onderwijs aan de katholieke scholen wordt gegeven op katholieke grondslag. De stichting handelt
daarbij volgens de regelingen voor het katholiek onderwijs, die op grond van het gezamenlijk overleg van de
Nederlandse Katholieke Schoolraad zijn vastgesteld alsmede volgende het Algemeen Reglement voor het
Katholiek Onderwijs.
3
Het onderwijs aan de algemeen-bijzondere scholen gaat uit van de gelijkwaardigheid van alle
levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen opdat de leerling op grond van eigen overtuiging en
verdraagzaam jegens die van anderen aan de samenleving kan deelnemen. Algemeen bijzondere scholen kiezen
voor deze ontmoeting.

Artikel 6 Toegankelijkheid openbare en algemeen bijzondere scholen
De openbare en algemeen bijzondere scholen zijn toegankelijk voor alle leerlingen zonder onderscheid naar
godsdienst of levensbeschouwing van de leerlingen, hun ouders of verzorgers.

Artikel 7 Godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming
1.
De levensbeschouwelijke vorming en maatschappelijke bewustwording van de leerlingen maken een
wezenlijk bestanddeel uit van het onderwijs.
2.
Iedere leerling wordt met respect voor de overtuiging van anderen mede door het onderwijs tot volle
rijping van zijn eigen levensbeschouwing gestimuleerd.
3.
De stichting laat zich bij de verwerkelijking van haar doelstelling leiden door algemeen aanvaarde
normen en waarden vanuit verschillende levensbeschouwingen en streeft ernaar de levensbeschouwelijke
identiteit en pluriformiteit van de scholen in haar beleid en bestuur tot haar recht te laten komen.
4.
Het schoolplan en het lesrooster bieden ruimte voor godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk
vormingsonderwijs.
5.
Godsdienstonderwijs wordt gegeven met inachtneming van de uitgangspunten die de betrokken kerken
dienaangaande aanbieden en waarin de ouders en leerlingen hun levensbeschouwing kunnen herkennen.

Artikel 8 Identiteitscommissie
1.
Het College van Bestuur stelt een identiteitscommissie in. Deze commissie is belast met het adviseren
van het College van Bestuur ten aanzien van aangelegenheden die de wezenskenmerken van het openbaar
onderwijs en de identiteit van het katholieke en algemeen-bijzondere onderwijs betreffen.
2.
De commissie bestaat uit drie leden. Zij worden benoemd door het College van Bestuur, met dien
verstande dat een lid wordt benoemd op voordracht van de gezamenlijke katholieke scholen en een lid op
voordracht van de openbare en algemeen-bijzondere scholen tezamen.
3.

Het College van Bestuur stelt een reglement vast voor de identiteitscommissie.

Artikel 9 Benoemingsbeleid
1.

Het personeel voor het openbaar onderwijs is op gelijke voet benoembaar.

2.
Bij de benoeming van het aan haar scholen te benoemen personeel zal het College van Bestuur zich
ervan verzekeren dat het personeel het openbaar karakter en de grondslagen van de verschillende scholen
respecteert en zal loyaal meewerken aan de doelstelling van elke school, mede ten aanzien van het openbaar
karakter, de levensbeschouwelijke identiteit en grondslag van de scholen zoals die in deze statuten en in het
schoolplan zijn omschreven.
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3.
Inzake het personeelsbeleid bij benoeming, overplaatsing en noodzakelijke vermindering van personeel
aan de scholen zoekt de Stichting zo veel mogelijk aansluiting bij het openbare karakter, de bijzondere
grondslag en levensbeschouwelijke identiteit van de betreffende school en de levensbeschouwelijke overtuiging
van het personeel
Artikel 10 Organisatie
1.

De stichting heeft een College van Bestuur en een Raad van Toezicht.

2.
De gemeenteraad houdt overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van de wet en deze statuten toezicht
voor zover het openbaar onderwijs betreft.

Artikel 11 College van Bestuur
1.
Het College van Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal leden van
minimaal een en maximaal drie natuurlijke personen.
2.
De leden van het College van Bestuur dienen de grondslag en het doel van de stichting te
onderschrijven, de belangen van de stichting te behartigen en loyaal mee te werken aan het realiseren van de
doelstellingen van de stichting. Zij verklaren dit schriftelijk bij hun benoeming. Eén lid van het College van Bestuur
is katholiek. Dit lid heeft bij het staken van stemmen een beslissende stem indien het handelt over
aangelegenheden die de katholieke identiteit betreffen. Besluiten over aangelegenheden die de katholieke
identiteit betreffen, kunnen alleen genomen worden in de aanwezigheid van het katholieke lid van het College van
Bestuur.
3.
De leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht. Het besluit tot
benoeming van een lid van het College van Bestuur kan 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 of
vertegenwoordigd zijn, waarbij in afwijking van het in deze statuten bepaalde in ieder geval een katholiek lid van
de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 14 eerste lid daadwerkelijk ter vergadering aanwezig is.
4.
De leden van het College van Bestuur zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst van de
stichting. De Raad van Toezicht stelt de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van
Bestuur vast. De Raad van Toezicht hanteert daarbij de richtlijnen die daarover in de afspraken tussen de
vertegenwoordigende organisaties van toezichthouders en bestuurders zijn gemaakt.
5.
Een lid van het College van Bestuur kan te allen tijde door de Raad van Toezicht worden geschorst en
ontslagen. Ter zake van schorsing, handhaving of opheffing van schorsing of ontslag besluit de Raad van
Toezicht met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Het betrokken lid van
het College van Bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de Raad van Toezicht te
verantwoorden. Daarbij kan het lid zich laten bijstaan door een raadsman.
6.

Een lid van het College van Bestuur kan niet tevens lid zijn van de Raad van Toezicht.

7.

Een lid van het College van Bestuur defungeert:
a. door overlijden
b. door faillietverklaring of doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van
toepassing wordt verklaard
c. door ondercuratelestelling of onderbewindstelling
d. door ontslag door de rechtbank
e. door een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling voor een misdrijf
f. door beëindiging van de arbeidsovereenkomst
g. door ontslag, verleend door de Raad van Toezicht

8.
Bij het ontstaan van een vacature in het College van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht daarin zo
spoedig mogelijk door de benoeming van een nieuw lid. Een niet voltallig College van Bestuur behoudt zijn
bevoegdheden.
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9.
Bij ontstentenis of belet van een of meer leden van het College van Bestuur, niet zijnde alle leden of het
enig (overgebleven) lid, nemen de overblijvende leden, of neemt het enige overblijvende lid het gehele bestuur
waar. Bij ontstentenis of belet van alle leden van het College van Bestuur, regelt de Raad van Toezicht de
waarneming van de taken van het College van Bestuur.
10.
Bij benoeming en ontslag van een lid van een College van Bestuur wint de Raad van Toezicht het advies
in van de GMR.
11.
De Raad van Toezicht wint het advies van de GMR in bij vaststelling of wijziging van
competentieprofielen van leden van het College van Bestuur.
12.
Ten behoeve van het vullen van een vacature in het College van Bestuur stelt de Raad van Toezicht een
sollicitatiecommissie in, waarvan ten minste een lid afkomstig is uit de personeelsgeleding van de GMR en een lid
afkomstig is uit de oudergeleding van de GMR.

Artikel 12 Taken en bevoegdheden College van Bestuur
1.
Het College van Bestuur vormt het bestuur van de stichting en is belast met het besturen van de
stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen.
2.
Aan het College van Bestuur komen alle bevoegdheden ten aanzien van de stichting en de scholen toe,
met uitzondering van de bevoegdheden die op grond van de wet en van deze statuten aan de Raad van Toezicht
zijn toegekend.
3.
Het College van Bestuur is bevoegd 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, zulks met inachtneming van lid 4 van dit artikel.
4.
Het College van Bestuur heeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring nodig voor het nemen van
besluiten met betrekking tot:
•

Het vaststellen van het meerjarig strategisch beleidsplan

•
Het vaststellen van de begroting en het jaarverslag, waarin in ieder geval de jaarrekening en het
bestuursverslag zijn opgenomen;
•

Het wijzigen van de statuten;

•

Het vaststellen en wijzigen van het bestuursreglement;

•
(Des)investeringen en uitgaven die niet zijn opgenomen in een door de Raad van Toezicht goedgekeurd
investeringsplan en waarvan het belang een door de Raad van Toezicht in het reglement op de Raad van
Toezicht opgenomen bedrag overschrijdt;
•

Het aanvragen van faillissement van de stichting en surseance van betaling;

•
De wijziging van de grondslag, opheffing, stichting, overname, samenvoeging of overdracht van een of
meer van de scholen;
•
Het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame samenwerking met een andere
rechtspersoon of organisatie, indien de samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
•

(Juridische) fusie (af)splitsing of ontbinding van de stichting;



Vaststelling en wijziging van het treasurystatuut.

5.
Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van
het College van Bestuur niet aan.
6.
Het College van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd tijdig en adequaat van
de informatie die de Raad van Toezicht nodig heeft voor zijn toezichthoudende taak. De Raad van Toezicht treft
te dien aanzien een nadere regeling.
7.
Het College van Bestuur waarborgt op bestuursniveau het openbaar karakter en de
levensbeschouwelijke identiteit en de grondslagen van de verschillende scholen.
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Artikel 13 Werkwijze College van Bestuur
1.
Het College van Bestuur stelt een bestuursreglement vast, waarin het zijn werkwijze regelt, waaronder
de besluitvorming. Dit bestuursreglement bevat geen bepalingen die in strijd zijn met de wet en deze statuten.
2.
De vergaderingen van het College van Bestuur zijn openbaar. Het College van Bestuur kan besluiten
met gesloten deuren te vergaderen. De vergadering is in ieder geval besloten, wanneer een van de leden van het
College van Bestuur hierom vraagt of wanneer de voorzitter van het College van Bestuur dit nodig acht. Het
College van Bestuur beslist vervolgens op grond van de aard van de aan de orde zijnde aangelegenheid of met
gesloten deuren wordt vergaderd.
3.
Van een besloten vergadering wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt
gemaakt, tenzij het College van Bestuur anders beslist.

Artikel 14 Raad van Toezicht
1.
De stichting kent een Raad van Toezicht. Deze bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen
oneven aantal leden van ten minste drie en ten hoogste vijf. De samenstelling is zodanig dat bij een omvang van
drie leden ten minste één van de Raad van Toezicht katholiek is en zich verbonden weet met de katholieke
traditie en de katholieke gemeenschap, terwijl één lid affiniteit heeft met het openbaar onderwijs. Indien de Raad
van Toezicht bestaat uit vijf leden, zijn ten minste twee leden katholiek en weten zich verbonden met de
katholieke traditie en de katholieke gemeenschap, terwijl twee leden affiniteit hebben met het openbaar onderwijs.
2.
Alle leden van de Raad van Toezicht verklaren bij hun benoeming schriftelijk in te stemmen met doel,
grondslag en openbaar karakter van de stichting en de uitwerking van doel en grondslag/openbaar karakter van
de stichting te bevorderen.
3.
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht, met dien verstande
dat één lid wordt benoemd op bindende voordracht van de GMR.
4.
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd op grond van een door de Raad van Toezicht vast
te stellen competentieprofiel, dat alvorens te worden vastgesteld ter advisering aan de GMR wordt voorgelegd.
5.
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar. Zij zijn
aansluitend benoembaar voor maximaal één termijn van vier jaar. Een tussentijds benoemd lid neemt op het
rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.
6.

Tot de Raad van Toezicht zijn niet benoembaar:

•

Een lid van het College van Bestuur van de stichting;

•

Een persoon die in dienstbetrekking is bij de stichting dan wel diens echtgenoot, echtgenote of
levenspartner;

•

Een lid van de GMR of medezeggenschapsraad van de stichting;

•
Een lid van het College van burgemeester en wethouders dan wel lid van de gemeenteraad in het
werkgebied van de stichting;
•

Een persoon die als bestuurslid verbonden is of in dienst is van een onderwijsvakorganisatie.

•

Een persoon die lid is geweest van het College van Bestuur van de stichting, als dit lidmaatschap korter
dan 4 jaar voor zijn benoeming eindigde;

•

Een persoon die (on)middellijk betrokken is bij de levering van goederen of diensten aan de stichting,
tenzij de leden van de Raad van Toezicht unaniem instemmen met de benoeming;

•

Een persoon die als bestuurder werkzaam is bij een organisatie voor primair onderwijs in het werkgebied
van de stichting;

•

Een persoon die een zodanige andere functie bekleedt dat het lidmaatschap kan leiden tot
onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot
ongewenste verstrengeling van belangen.

7.

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:

•

Door zijn overlijden
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•

Doordat hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest

•

Door ondercuratelestelling

•

Doordat een lid niet meer voldoet aan het in het vorige artikel bepaalde

•

Door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd

•

Door vrijwillig aftreden

•

Door ontslag door de Raad van Toezicht.

8.
De Raad van Toezicht is te allen tijde bevoegd een lid van de Raad van Toezicht te schorsen en
ontslaan. Na schorsing van een lid neemt de Raad van Toezicht binnen drie maanden een besluit tot ontslag of
opheffing van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld vervalt de schorsing. Een lid dat is geschorst,
wordt in gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de Raad van Toezicht te verantwoorden. Een besluit tot
ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid tot wiens ontslag wordt besloten, in de gelegenheid is gesteld zich
te verantwoorden. Het besluit tot ontslag wordt genomen door de overige leden van de Raad van Toezicht met
een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen.
9.
De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een lid tot voorzitter en een lid tot plaatsvervangend
voorzitter.

Artikel 15 taken en bevoegdheden Raad van Toezicht
1.
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op (het beleid van) het College van Bestuur en
op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad
terzijde. De Raad van Toezicht vervult het werkgeverschap van de leden van het College van Bestuur.
2.
De Raad van Toezicht ziet tot op de naleving door het College van Bestuur van de wettelijke
verplichtingen, van de code goed bestuur, op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige
bestemming en aanwending van de middelen die de stichting heeft verkregen op grond van de wet.
3.
De Raad van Toezicht wijst een accountant aan als bedoeld in artikel 393 eerste lid van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek, die verslag uitbrengt aan de Raad van Toezicht.
4.
De Raad van Toezicht legt jaarlijks in het jaarverslag verantwoording af over de uitvoering van zijn taken
en de uitoefening van zijn bevoegdheden.
5.
De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden en zijn functioneren in een door de Raad van Toezicht
vast te stellen reglement op de Raad van Toezicht.

Artikel 16 werkwijze en vergaderingen Raad van Toezicht
1.
De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, twee
leden of het College van Bestuur het nodig acht. Vergaderingen worden uitgeschreven onder de
verantwoordelijkheid van de voorzitter.
2.
Tenzij deze statuten anders bepalen, vindt besluitvorming plaats met meerderheid van stemmen in een
vergadering waarin ten minste de helft plus een van de leden aanwezig is. Stemming kan zowel mondeling als
schriftelijk. Schriftelijke stemming heeft plaats bij stemming over personen, als het om een benoeming gaat, en
overigens indien één of meer leden dit wensen. Blanco en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht
beschouwd.
3.
Leden van de Raad van Toezicht kunnen zich door een lid van de Raad van Toezicht laten
vertegenwoordigen. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of
door middel van een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht geschiedt en alle
leden van de Raad van Toezicht zich voor het betreffende voorstel uitspreken.
4.
Van de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen opgesteld, die door de Raad van
Toezicht worden vastgesteld.
5.
De leden van het College van Bestuur wonen de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij, tenzij de
Raad van Toezicht anders besluit.
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Artikel 17 vertegenwoordiging
1.
De leden van het College van Bestuur vertegenwoordigen gezamenlijk dan wel ieder afzonderlijk de
stichting in en buiten rechte.
2.
De (plaatsvervangend) voorzitter tezamen met een lid van de Raad van Toezicht vertegenwoordigen de
stichting indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid
van het College van Bestuur en de stichting.
3.
Het College van Bestuur kan tevens volmacht verlenen aan derden om de stichting binnen de grenzen
van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 18 begroting en jaarrekening, jaarverslag
1.

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

2.
Het College van Bestuur stelt de gemeenteraad in de gelegenheid overleg met het College van Bestuur
te voeren over de begroting en de jaarrekening. Het College van Bestuur stelt de begroting en jaarrekening na het
in dit artikel bedoeld overleg vast, tenzij de gemeenteraad binnen 2 maanden na het aanbieden van begroting en
jaarrekening geen gebruik gemaakt heeft van de gelegenheid tot overleg.

Artikel 19 verslag openbaar onderwijs
Het College van Bestuur brengt jaarlijks aan de gemeenteraad verslag uit over de werkzaamheden, waarbij in
ieder geval aandacht wordt geschonken aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Dit verslag wordt
openbaar gemaakt.

Artikel 20 Ontbinding
De stichting kan worden ontbonden door een besluit van het College van Bestuur, dat de goedkeuring behoeft
van de Raad van Toezicht. De goedkeuring door de Raad van Toezicht kan slechts worden verleend indien de
Raad van Toezicht voldoet aan de vereiste omvang en het besluit tot goedkeuring wordt genomen in een
vergadering waarin ten minste twee derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met een
meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 21 statutenwijziging
1.
Het College van Bestuur is met goedkeuring van de Raad van Toezicht bevoegd de statuten te wijzigen.
Ten aanzien van het besluit tot goedkeuring door de Raad van Toezicht is het in het vorige artikel bepaalde van
overeenkomstige toepassing.
2.
De wijziging vergt de instemming van de gemeenteraad. De gemeenteraad kan zijn instemming slechts
onthouden indien door de voorgenomen statutenwijziging overheersende invloed van de overheid in het bestuur
niet is verzekerd voor zover het openbaar onderwijs betreft.
3.
Een besluit tot wijziging van de artikelen 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 lid 1, 2 en 3, 12 lid 7, 14 lid 1 & lid 2, 20 en
21, tot ontbinding van de stichting, tot oprichting, samenvoeging of verandering van richting, opheffing en tot
overdracht van onder het bevoegd gezag van de stichting staande (mede) katholieke scholen en tot juridische
fusie en juridische (af)splitsing behoeft de goedkeuring van de Nederlandse Katholieke Schoolraad.
4.

Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 22 Slotbepaling
1.
In alle gevallen de stichting betreffende waarin deze statuten niet voorzien, beslist het College van
Bestuur.

7

2.
In afwijking van het in deze statuten bepaalde, bestaat het College van Bestuur op 1 januari 2018 uit de
volgende personen:
1. Mevrouw van Montfort
2. Mevrouw Beuving
3.
In afwijking van het in deze statuten bepaalde bestaat de Raad van Toezicht op 1 januari 2018 uit de
volgende personen:
1. Mevrouw Branje
2. Mevrouw Buursink - Niessink
3. Mevrouw van Doorn – van Boxtel
4. Mevrouw van der Vaart
5. De heer Windmüller
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Bijlage bij statuten artikel 3
De Stichting heeft ten doel het geven van openbaar, katholiek en algemeen-bijzonder onderwijs in afzonderlijke
scholen voor openbaar dan wel (mede) katholiek en algemeen-bijzonder primair onderwijs zoals vermeld in deze
bijlage:
Brin-nummer

Schoolnaam

Gemeente

00DM

OBS de Bolderik

Bernheze

03TC

Basisschool Pius X

Oss

05IM

Daltonschool de Evenaar

Oss

05ZG

OBS 't Ravelijn

Oss

06CU

OBS Delta

Bernheze

06XU

Nicolaasschool

Oss

06DH

OBS Telescoop

Oss

08IR

OBS de Uilenbrink

Meierijstad

08IR01

Obs de Tuimelaar

Meierijstad

09HI

OBS Klimboom

Uden

09IS

OBS Kompas

Meierijstad

09PE

De Teugelaar

Oss

10HV

De Fonkeling

Oss

10UP

OBS Camelot

Uden

10QU

Daltonschool de Polderhof

Oss

10ZN

Integraal kindcentrum Regenboog

Oss

12BO

JF Kennedy

Oss

12KS

De Korenaer

Oss

18GH

OBS de Springplank

Meierijstad

20KF

Montessorischool Elzeneind

Oss

20KR

Sterrebos

Oss

20KT

De Blinkerd

Oss

22JK

OBS de Brinck

Uden

23TP

OBS Uilenspiegel

Boekel

23VU

OJBS de Ieme

Meierijstad

24BR

OBS de Cirkel

Uden

24NM

OBS Mettegeupel

Oss

27UE

OBS de Wizzert

Landerd
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