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Algemene aanhef:
Als gevolg van de aanstelling van mevrouw Sandra Beuving als voorzitter van het college van
bestuur en in die hoedanigheid als schriftelijk gevolmachtigde van de stichting OOG dienen haar
personalia in de algemene aanhef opgenomen te worden.
Het bestuurskantoor is sedert de tweede statutenwijziging verhuisd naar het Stadhuisplein 96 te
Veghel. Ook deze gegevens dienen in deze wijziging meegenomen te worden.
Artikel 1 sub c:
Een aantal scholen van stichting OOG heeft een naamswijziging ondergaan. Deze wijzigingen
dienen in de statuten opgenomen te worden.
Artikel 7 lid 3:
De navolgende zinssneden ”en kan deel uitmaken van het bestuursreglement. Bij het ontstaan
van een vacature kan de profielschets door de raad van toezicht nader worden ingevuld” zijn
geschrapt. De reden voor het schrappen in beide zinssneden zit in het woordje ‘kan’. Hiermee is
ook de ruimte om deze zaken anders te organiseren. Het heeft geen toegevoegde waarde om dit
in de statuten te zetten als er zoveel ruimte is om het anders te doen. In de praktijk is er een
bestuursreglement en wordt er een profielschets gemaakt.
Artikel 12:
De tweede volzin is toegevoegd ter nadere aanduiding/specificering van het begrip ‘goed
onderwijsbestuur’.
De aanhef van artikel 13:
Omdat het periodiek overleg met in achtneming van het bepaalde in artikel 48 WPO en in de
gemeenschappelijke regeling ‘Openbaar Onderwijs gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss,
Sint-Oedenrode, Uden en Veghel’ plaatsvindt met het gemeenschappelijk orgaan (GO), dient dit in
de aanhef van dit artikel 13 aangepast te worden
Artikel 13:
Deze taak/bevoegdheid was in de vorige statuten neergelegd bij zowel het GO alsmede de zeven
gemeenteraden. Dit kan niet; het is of het GO of de gemeenteraden. Bij de (nieuwe)verdeling van
deze bevoegdheden is aansluiting gezocht bij hetgeen is opgenomen in artikel 48 WPO alsmede
in de GR ter zake; dit betekent dat deze bevoegdheid bij het GO berust. Vandaar dat aanpassing
noodzakelijk is.
De zin “In dit overleg zal inhoudelijk aandacht besteed worden aan de begroting, de jaarrekening,
het jaarverslag” is vanwege overlap met artikel 20 lid 2 van de statuten geschrapt. In het
jaarverslag, zoals bedoeld in artikel 20 lid 2, wordt onder meer aandacht besteed aan jaarrekening
en begroting.
Artikel 14 lid 2:
Deze taak/bevoegdheid was in de vorige statuten neergelegd bij zowel het GO alsmede de zeven
gemeenteraden. Dit kan niet; het is of het GO of de gemeenteraden. Bij de (nieuwe)verdeling van
deze bevoegdheden is aansluiting gezocht bij hetgeen is opgenomen in artikel 48 WPO alsmede
in de GR ter zake; dit betekent dat deze bevoegdheid bij het GO berust. Vandaar dat aanpassing
noodzakelijk is.
Artikel 15 lid 2:
Deze taak/bevoegdheid was in de vorige statuten neergelegd bij zowel het GO alsmede de zeven
gemeenteraden. Dit kan niet; het is of het GO of de gemeenteraden. Bij de (nieuwe)verdeling van
deze bevoegdheden is aansluiting gezocht bij hetgeen is opgenomen in artikel 48 WPO alsmede
in de GR ter zake; dit betekent dat deze bevoegdheid bij het GO berust. Vandaar dat aanpassing
noodzakelijk is.













Het ontslaan van een raad van toezicht was in de vorige statuten toebedeeld aan de
gemeenteraad. Dit moet met in achtneming van het bepaalde in artikel 48 WPO en in de
gemeenschappelijke regeling ‘Openbaar Onderwijs gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss,
Sint-Oedenrode, Uden en Veghel’ het GO zijn. met in achtneming van het bepaalde in artikel 48
WPO en in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Onderwijs gemeenten Bernheze, Boekel,
Landerd, Oss, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel
Artikel 19 lid 4:
De zinssnede “wordt door de raad van toezicht benoemd en” is geschrapt, omdat dit al in artikel
16 lid van de statuten is opgenomen.
Artikel 20 lid 2:
Deze taak/bevoegdheid was in de vorige statuten neergelegd bij zowel het GO alsmede de zeven
gemeenteraden. Dit kan niet; het is of het GO of de gemeenteraden. Bij de (nieuwe)verdeling van
deze bevoegdheden is aansluiting gezocht bij hetgeen is opgenomen in artikel 48 WPO alsmede
in de GR ter zake; dit betekent dat deze bevoegdheid bij het GO berust. Vandaar dat aanpassing
noodzakelijk is.
Artikel 23 lid 1:
Deze taak/bevoegdheid was in de vorige statuten neergelegd bij zowel het GO alsmede de zeven
gemeenteraden. Dit kan niet; het is of het GO of de gemeenteraden. Bij de (nieuwe)verdeling van
deze bevoegdheden is aansluiting gezocht bij hetgeen is opgenomen in artikel 48 WPO alsmede
in de GR ter zake; dit betekent dat deze bevoegdheid bij de gemeenteraden berust. Vandaar dat
aanpassing noodzakelijk is.
Artikel 24 lid 1:
Deze taak/bevoegdheid was in de vorige statuten neergelegd bij zowel het GO alsmede de zeven
gemeenteraden. Dit kan niet; het is of het GO of de gemeenteraden. Bij de (nieuwe)verdeling van
deze bevoegdheden is aansluiting gezocht bij hetgeen is opgenomen in artikel 48 WPO alsmede
in de GR ter zake; dit betekent dat deze bevoegdheid bij de gemeenteraden berust. Vandaar dat
aanpassing noodzakelijk is.
Artikel 25:
De zinssnede “ieder voor zover op basis van artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling
Openbaar Onderwijs gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss, St. Oedenrode, Uden en
Veghel hun bevoegdheden reiken, zijn” is toegevoegd aan artikel 25, omdat het GO bevoegd is
om ‘in geval van ernstige taakverwaarlozing door het college van bestuur of functioneren in strijd
met de wet zelf te voorzien in het bestuur van de door de stichting in stand gehouden openbare
scholen’, terwijl de gemeenteraden bevoegd zijn tot goedkeuring van een besluit tot het ontbinden
van de stichting.

