AKTE NOTARIS DE WIT, 2019

Ontwerp

Voorbereid door mr. Ton van Os

5 juli 2019

Dossier 2019.11357.01/TO
STATUTENWIJZIGING
(Stichting SPOM)

Aantal Bijlagen
gehecht aan de
originele akte: *

Vandaag, *,
verschijnt voor mij, mr. Martinus Johannes Joseph de Wit, notaris te Nijmegen:
1.

Verschijnende persoon; de comparante
Caecilia Dorothea Maria van Meegen, wonende Papesteeg 12, 4001 WD Tiel, geboren
te Leiden op negenentwintig september negentienhonderdvijfenvijftig (29-09-1955),
houder van paspoort nummer NXC47P679 (uitgegeven te Tiel op elf januari
tweeduizend achttien (11-01-2018)), ongehuwd en niet als partner geregistreerd.

2.

Hoedanigheid verschijnende persoon; de partij bij de akte
De comparante handelt als enig bestuurder van en namens de stichting:
Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas & Waal, gezeteld te
gemeente Druten, kantoorhoudend Van Heemstraweg 53, 6651 KH Druten,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
11054744 (RSIN nummer 811729382),
deze rechtspersoon hierna ook te noemen: de Stichting.

3.

Vooraf
De comparante, handelend als gemeld, verklaart:
3.1.

De Stichting werd opgericht bij akte verleden op vier november tweeduizend
twee (04-11-2002) voor mr. drs. P.C.I.M. Maris-Kroon, destijds notaris te
Oisterwijk.

3.2.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden op één
augustus tweeduizend tien (01-08-2010) voor mr. M.J.J. de Wit, notaris te
Nijmegen.

3.3.

Bij akte eerder vandaag verleden voor mr. M.J.J. de Wit, notaris te Nijmegen,
heeft de Stichting met ingang van één januari tweeduizend twintig (01-012020) de instandhouding van diverse scholen, met alle daarbij behorende
rechten en verplichtingen, overgedragen gekregen, een en ander conform
artikel 49 van de Wet op het primair onderwijs voor zover het de openbare
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scholen betreft en conform artikel 56 van de Wet op het primair onderwijs
voor zover het de bijzondere scholen betreft (bestuursoverdracht).
3.4.

Het College van Bestuur van de Stichting heeft besloten om ter gelegenheid
van de hiervoor tot stand gekomen bestuursoverdracht per één januari
tweeduizend twintig (01-01-2020) de statuten van de Stichting met ingang
van één januari tweeduizend twintig (01-01-2020) geheel te wijzigen. Het
desbetreffende besluit van het College van Bestuur van de Stichting is aan
deze akte gehecht (Bijlage *).

3.5.

De Raad van Toezicht van de Stichting heeft goedkeuring verleend aan het
onder 3.4 bedoelde besluit van het College van Bestuur van de Stichting
(Bijlage *).

3.6.

Het bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad heeft goedkeuring
verleend aan de onderhavige statutenwijziging van de Stichting (Bijlage *).

3.7.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting heeft
goedkeuring verleend aan de onderhavige statutenwijziging (Bijlage *).

3.8.

De Gemeente Druten, de Gemeente West Maas en Waal en de Gemeente
Beuningen (Gelderland) hebben elk goedkeuring verleend aan de onderhavige
statutenwijziging (Bijlagen * tot en met *).

3.9.

Het bestuur van Verus (voorheen genaamd: Besturenraad ProtestantsChristelijk Onderwijs) heeft advies verleend ten aanzien van de onderhavige
statutenwijziging van de Stichting (Bijlage *).

3.10.

Ter uitvoering van gemeld besluit van het College van Bestuur van de
Stichting worden de statuten van de Stichting hierbij geheel gewijzigd en
luiden zij vanaf één januari tweeduizend twintig (01-01-2020) als volgt:

4.

Statuten

Naam en zetel
Artikel 1
1.1.

De stichting draagt de naam: Stichting *.

1.2.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Druten.

Doel
Artikel 2
2.1.

De stichting heeft ten doel het (doen) geven van openbaar, katholiek en/of
protestants-christelijk primair onderwijs in afzonderlijke scholen voor
openbaar, katholiek en/of protestants-christelijk primair onderwijs.

2.2.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
2.2.1.

het oprichten en instandhouden van één of meer openbare,
katholieke en/of protestants-christelijke scholen voor primair
onderwijs;

2.2.2.

het samenwerken met organisaties die activiteiten op het gebied van
primair onderwijs uitvoeren;

2.2.3.

zich aan te sluiten bij de voor de stichting relevante onderwijs- en
besturenorganisatie;
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2.2.4.

het aanwenden van alle overige wettige middelen die ter uitvoering
van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

2.3.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

2.4.

Nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard onder het
voorrecht van boedelbeschrijving.

Grondslag
Artikel 3
3.1.

Bij het (doen) geven van onderwijs wordt zorggedragen voor een brede
maatschappelijke oriëntatie en worden de leerlingen in hun
ontwikkelingsproces zorgvuldig begeleid. De levenbeschouwelijke vorming en
maatschappelijke bewustwording van de leerlingen maken een wezenlijk
bestanddeel uit van het onderwijs.

3.2.

Iedere leerling wordt met respect voor de overtuiging van anderen mede door
het onderwijs tot volle rijping van zijn eigen levensbeschouwing gestimuleerd.

3.3.

De stichting laat zich bij de verwerkelijking van haar doelstelling leiden door
algemeen aanvaardbare normen en waarden vanuit verschillende
levensbeschouwingen en streeft ernaar de levensbeschouwelijke identiteit en
pluriformiteit van de scholen in haar beleid en bestuur tot hun recht te laten
komen.

3.4.

De oriëntatie en begeleiding als bedoeld onder 3.1 zullen tot uitdrukking
komen in de respectievelijke schoolplannen;
-

in de schoolplannen van de katholieke scholen wordt de inhoud van de
katholieke identiteit nader uitgewerkt; in het lesrooster van de katholieke
scholen wordt voldoende ruimte ingebouwd voor
godsdienstonderricht/vak levensbeschouwing; het katholiek
godsdienstonderwijs wordt gegeven met inachtneming van de
uitgangspunten die in de katholieke kerk worden aangehouden;

-

in de schoolplannen van de protestants-christelijke scholen wordt de
protestants-christelijke identiteit nader uitgewerkt en wel dusdanig dat
deelnemende schoolcommissies zich daarin kunnen herkennen. Het
uitgangspunt voor de protestants-christelijke scholen is daarbij dat de
identiteit van de christelijke school wat betreft de levensbeschouwelijke
dimensie is vastgelegd in het christelijk geloof zoals is aangegeven in de
Bijbel, die aanspoort te leven en te handelen zoals God het bedoelt;

-

in de schoolplannen van de openbare scholen, wordt de grondslag voor
openbaar onderwijs nader uitgewerkt. In de schoolplannen wordt in elk
geval opgenomen dat de openbare scholen een openbaar karakter
hebben en dat het onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders
godsdienst of levensbeschouwing. Voorts wordt in de schoolplannen
opgenomen dat gelegenheid wordt geboden om binnen schooltijden
godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijke vorming te ontvangen.

Toegankelijkheid van de scholen
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Artikel 4
4.1.

Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid
naar godsdienst of levensbeschouwing van de leerling, hun ouders of
verzorgers.

4.2.

De katholieke en protestants-christelijke scholen staan open voor alle
leerlingen, tenzij de leerlingen, hun ouders of verzorgers niet instemmen met
de doelstelling en de grondslag van de school.

Benoemingsbeleid
Artikel 5
5.1.

Bij benoeming, overplaatsing en noodzakelijke vermindering van personeel
aan een school zoekt de stichting zoveel mogelijk aansluiting bij de
levensbeschouwelijke overtuiging van het personeel.

5.2.

Het personeel respecteert de wezenskenmerken en de grondslag van de
school waar het werkzaam is en zal loyaal meewerken aan de doelstelling van
de school zoals die in het schoolplan mede ten aanzien van de katholieke
respectievelijk protestants-christelijke respectievelijk openbare identiteit zijn
omschreven.

Organisatie
Artikel 6
6.1

6.2.

De stichting kent als organen;
-

een College van Bestuur;

-

een Raad van Toezicht.

Op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen is aan de stichting een
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad verbonden. Overal waar in deze
statuten de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is vermeld, dient
Medezeggenschapsraad gelezen te worden indien en zodra de stichting nog
slechts één school in stand houdt en er dientengevolge sprake is van een
Medezeggenschapsraad.

6.3.

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de stichting, zoals bedoeld
in de onderwijswetgeving. Het College van Bestuur voert de taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden in overeenstemming met deze weten regelgeving uit.

6.4.

De gemeenteraden van de gemeenten waarin de stichting scholen in stand
houdt, houden overeenkomstig de wet en deze statuten toezicht voor zover
het openbaar onderwijs betreft.

College van Bestuur (samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag)
Artikel 7
7.1.

Het aantal leden van het College van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad
van Toezicht. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen lid zijn van het College
van Bestuur.

7.2.

De profielschets(en) van het lid of de leden van het College van Bestuur,
wordt/worden vastgesteld door de Raad van Toezicht.
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7.3

De Raad van Toezicht benoemt, schorst, en ontslaat de leden van het College
van Bestuur. De Raad van Toezicht bepaalt tevens de termijn waarvoor de
leden van het College van Bestuur worden benoemd. De leden van het
College van Bestuur worden door de Raad van Toezicht in functie benoemd.
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 bewerkstelligen van de doelstellingen van de
stichting. Zij verklaren dit schriftelijk bij hun benoeming.
Ter zake van schorsing, handhaving of opheffing van de 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 hij zich doen bijstaan door een
raadsman. De maximale schorsingstermijn bedraagt vier (4) maanden.
Verder geeft de Raad van Toezicht aan de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad kennis van een voorgenomen benoeming of ontslag
van een lid van het College van Bestuur en stelt in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen deze in de gelegenheid dienaangaande advies uit te
brengen.

7.4.

Tot lid van het College van Bestuur zijn niet benoembaar:
7.4.1.

personen die tot de derde graad verwant zijn, gehuwd/geregistreerd
partner, of samenwonend zijn van/met een persoon in dienst van de
stichting, of met een zittend lid van de Raad van Toezicht of van het
College van Bestuur;

7.4.2.

personen die directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de
stichting hebben;

7.4.3.

personen die lid zijn van de Raad van Toezicht dan wel korter dan
drie (3) jaar voor de datum van benoeming tot lid van het College
van Bestuur lid waren van de Raad van Toezicht.

7.5.

Leden van het College van Bestuur zijn op basis van een
arbeidsovereenkomst in dienst van de stichting. De Raad van Toezicht
fungeert namens de stichting als werkgever van de leden van het College van
Bestuur en in die hoedanigheid komen alle arbeidsrechtelijke bevoegdheden
en verplichtingen aan de Raad van Toezicht toe. De vaststelling van de
rechspositie, het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden
van de leden van het College van Bestuur geschiedt door de Raad van
Toezicht met inachtneming van de voor de onderwijssector geldende normen.

7.6.

Mocht(en) in het College van Bestuur om welke reden dan ook een of meer
leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het
enige overblijvende lid van het College van Bestuur niettemin een geldig
bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 19 en artikel 20. De Raad van
Toezicht voorziet zo spoedig mogelijk in de vacature(s).
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7.7.

Bij belet of ontstentenis van alle leden van het College van Bestuur zal door
de Raad van Toezicht onverwijld een medewerker van de stichting of een
persoon buiten de stichting tijdelijk tot (enig lid van het) College van Bestuur
worden benoemd.

Informatie en gegevens
Artikel 8
8.1.

Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de
uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens
overeenkomstig hetgeen is vastgesteld in het bestuursreglement.

8.2.

Het College van Bestuur stelt jaarlijks een jaarwerkplan en een
exploitatiebegroting met toelichting voor het komende jaar op en legt deze
stukken aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voor.

Bestuursbevoegdheid
Artikel 9
9.1.

Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting. Daarbij
heeft het College van Bestuur de volgende kerntaken:
9.1.1.

het College van Bestuur doet al hetgeen nodig is voor het besturen
van de stichting met inbegrip van het beheren en exploiteren van de
scholen die de stichting in stand houdt;

9.1.2.

het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering
van de aan de stichting verbonden scholen.

9.2.

Het College van Bestuur waarborgt de identiteit en onderscheidenlijk het
openbaar karakter van de onder haar bestuur staande scholen. Hiertoe zal
één lid van het College in het bijzonder met de identiteitsaspecten van de
scholen worden belast. Het College van Bestuur ziet onder meer in het kader
van de integrale kwaliteitszorg erop toe dat op elke school onderwijs in
overeenstemming met de identiteit onderscheidenlijk het openbare karakter
van die school wordt gegeven en dat daartoe beleid wordt gevoerd.

9.3.

Het College van Bestuur is, met in achtneming van lid 4 aanhef en sub h van
dit artikel, 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
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

9.4.

Het College van Bestuur heeft voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de
Raad van Toezicht nodig voor het nemen van besluiten met betrekking tot:
a.

het vaststellen van het strategisch meerjarenplan waaronder vallend de
doelstellingen en de beleidskaders met betrekking tot het
personeelsbeleid, het financieel beleid, het materieel beleid,
onderwijskundig beleid, kwaliteitsbeleid en beleid ten aanzien van de
levensbeschouwelijke identiteit van de stichting en de scholen;
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b.

het vaststellen van de begroting en het jaarverslag conform de geldende
wet- en regelgeving, waarin in elk geval opgenomen de jaarrekening en
het bestuursverslag;

c.

statutenwijziging, (juridische) fusie, (juridische) splitsing, omzetting of
ontbinding van de stichting;

d.

het vaststellen, wijzigen of intrekken van een code voor goed bestuur en
een bestuursreglement;

e.

het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame
samenwerking met een andere onderwijsgerelateerde instelling, dan wel
vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;

f.

de beëindiging van de dienstbetrekking van meer dan vijf procent (5%)
van de werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdbestek;

g.

een aanvraag tot faillissement of van surseance van betaling;

h.

het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en
bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een
schuld van een ander verbindt;

i.

de wijziging van de grondslag, opheffing, stichting, overname,
samenvoeging, overdracht of afsplitsing van één of meer van de scholen,
met dien verstande dat het besluit tot de opheffing van een openbare
school blijft voorbehouden aan de gemeenteraad van de plaats van
vestiging van de betreffende school;

j.

alle andere bij wet- of regelgeving voorgeschreven besluiten die de
goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven.

De in lid 3 juncto lid 4 onder h bedoelde beperkingen van de
bestuursbevoegdheid kunnen aan derden worden tegengeworpen. De overige
in lid 4 bedoelde beperkingen van de bestuursbevoegdheid kunnen evenwel
niet aan derden worden tegengeworpen.
9.5.

Indien een besluit als bedoeld in lid 4 van dit artikel een aangelegenheid
betreft als genoemd in artikel 21 van deze statuten, is voorafgaand
goedkeuring vereist van het bestuur van de Nederlandse Katholieke
Schoolraad of diens gedelegeerde, en/of advies van het bestuur van Verus.

9.6.

Het College van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Raad van
Toezicht over de uitvoering van zijn taken, de uitoefening van zijn
bevoegdheden en de resultaten van de organisatie.

9.7.

Het College van Bestuur neemt besluiten op basis van volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn
uitgebracht. Indien het College van Bestuur uit meerdere personen bestaat,
wordt in het bestuursreglement een regeling omtrent de te houden
vergaderingen opgenomen alsmede een regeling die voorziet in de situatie dat
de stemmen in het College van Bestuur staken.
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Het College van Bestuur kan ook rechtsgeldig buiten vergadering besluiten
nemen, mits alle leden van het College van Bestuur met deze wijze van
besluitvorming hebben ingestemd. De instemming met de wijze van
besluitvorming kan langs elektronische weg plaatsvinden. Alle belangrijke
besluiten worden schriftelijk vastgelegd en per kwartaal toegezonden aan de
Raad van Toezicht. Het College van Bestuur kan besluiten zijn vergaderingen
besloten te houden indien een zwaarwegend belang daaraan ten grondslag
ligt.
9.8.

Een lid van het College van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft
dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden
scholen. Indien dan slechts één bestuurder resteert of wanneer hierdoor geen
bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de
Raad van Toezicht.

Vertegenwoordiging
Artikel 10
10.1.

De stichting wordt vertegenwoordigd door het College van Bestuur. De Raad
van Toezicht kan aan elk van de leden van het College van Bestuur de
bevoegdheid verlenen de stichting zelfstandig te vertegenwoordigen en kan
een verleende bevoegdheid ook weer intrekken.

10.2.

De beperking van de bestuursbevoegdheid in in lid 3 juncto lid 4 onder h van
het vorige artikel geldt mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging.

10.3.

De in het vorige lid vermelde beperking kan slechts door de stichting worden
ingeroepen.

Einde lidmaatschap College van Bestuur
Artikel 11
Het lidmaatschap van een lid van het College van Bestuur eindigt:
-

door zijn overlijden;

-

door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen ingevolge een rechterlijke
uitspraak;

-

door verstrijken van de mogelijkerwijze vastgestelde duur van zijn benoeming;

-

door aftreden volgens rooster;

-

door schriftelijke ontslagneming met inachtneming van een redelijke termijn;

-

door ontslag hem verleend door de Raad van Toezicht;

-

door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk
Wetboek;

-

door aanvaarding van de benoeming als lid van de Raad van Toezicht;

-

door het einde van zijn dienstverband met de stichting;

-

door een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling voor een misdrijf.

Raad van Toezicht (samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag)
Artikel 12
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12.1.

De stichting heeft een Raad van Toezicht. Deze bestaat uit ten minste vijf (5)
en ten hoogste zeven (7) natuurlijke personen. Het aantal leden van de Raad
van Toezicht wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde door de Raad van Toezicht vastgesteld met algemene stemmen, in een
vergadering waarin alle leden aanwezig of, door middel van een ondertekende
schriftelijke verklaring, vertegenwoordigd zijn.

12.2.

De Raad van Toezicht benoemt, schorst, en ontslaat de leden van de Raad
van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van
Toezicht in functie benoemd. De Raad van Toezicht kies uit zijn midden een
plaatsvervangend voorzitter. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
wordt in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor één lid
van de Raad van Toezicht. Alle leden van de Raad van Toezicht verklaren bij
hun benoeming schriftelijk dat zij de doelstellingen zoals omschreven in deze
statuten volledig onderschrijven en ernaar zullen handelen.

12.3.

Het reglement van de Raad van Toezicht regelt de voordracht en benoeming
van de leden van de Raad van Toezicht. Voor elke functie wordt een profiel
vastgesteld door de Raad van Toezicht. Dit profiel wordt opgenomen in het
reglement van de Raad van Toezicht en voorafgaand aan de benoeming
openbaar gemaakt.

12.4.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op diverse facetten
die de aandacht van de Raad van Toezicht vragen, waarbij de raad in ieder
geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten,
affiniteit met de doelstelling van de stichting en met spreiding van
deskundigheden en achtergronden.

12.5.

Tot lid van de Raad van Toezicht zijn niet benoembaar:
12.5.1.

personen die tot de derde graad verwant zijn, gehuwd/geregistreerd
partner, of samenwonend zijn van/met een persoon in dienst van de
stichting, of van/met een zittend lid van de Raad van Toezicht of van
het College van Bestuur;

12.5.2.

personen die directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de
stichting hebben, tenzij de Raad van Toezicht met algemene
stemmen in een vergadering waarin alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn anders beslist;

12.5.3.

personen die bij de stichting en/of binnen één of meer van de
scholen van de stichting werkzaam of toegelaten zijn op basis van
een arbeidsovereenkomst of anderszins;

12.5.4.

leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en leden
van de Medezeggenschapsraden van de scholen en degenen die
binnen de stichting lid zijn van een andersoortige raad of commissie;

12.5.5.

personen die in dienst van of verbonden zijn aan een organisatie die
pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de
arbeidsvoorwaarden van de werknemers in dienst van de stichting;
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12.5.6.

leden van de Colleges van Burgemeester en Wethouders dan wel
leden van de gemeenteraden van de gemeenten waarin de stichting
een school/scholen in stand houdt.

12.5.7.

personen die lid zijn van het College van Bestuur dan wel korter dan
drie (3) jaar voor de datum van benoeming tot de Raad van Toezicht
lid waren van het College van Bestuur;

12.5.8.

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 een (andere) ongewenste
vermenging van belangen.

12.6.

Leden van de Raad van Toezicht mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings
persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de
stichting.

12.7.

De Raad van Toezicht is voorts zodanig samengesteld, dat de leden ten
opzichte van elkaar, ten opzichte van de dagelijkse en algemene leiding van
de stichting en/of welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen
opereren.

12.8.

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van
maximaal vier (4) jaar en treden periodiek af volgens een door de Raad van
Toezicht op te stellen rooster van aftreden. Aftredende leden kunnen terstond
worden herbenoemd, ten hoogste één (1) maal en voor een termijn van
maximaal vier (4) jaar.

12.9.

Mocht(en) in de Raad van Toezicht om welke reden dan ook een of meer
leden ontbreken, dan vormen de overblijvende leden, of vormt het enige
overblijvende lid van de Raad van Toezicht niettemin een geldige Raad van
Toezicht. De Raad van Toezicht voorziet zo spoedig mogelijk in de
vacature(s).

12.10.

Een lid van de Raad van Toezicht kan te allen tijde door de Raad van Toezicht
worden geschorst of ontslagen. Ter zake van schorsing, handhaving of
opheffing van de schorsing, of ontslag, besluit de Raad van Toezicht met een
meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Het
betrokken lid van de Raad van Toezicht wordt in de gelegenheid gesteld zich
in een vergadering van de Raad van Toezicht te verantwoorden. Daarbij kan
hij zich doen bijstaan door een raadsman. Het betrokken lid van de Raad van
Toezicht heeft in de desbetreffende vergadering geen stemrecht. De maximale
schorsingstermijn bedraagt vier (4) maanden.

12.11.

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

12.12.

Bij belet of ontstentenis (waaronder tevens wordt verstaan het niet meer in
functie zijn) van alle leden van de Raad van Toezicht zal door het College van
Bestuur, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, één lid van de
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Raad van Toezicht worden benoemd, welk lid vervolgens onverwijld
maatregelen tot aanvulling van het ledental van de Raad van Toezicht zal
nemen. Mocht ook het College van Bestuur ontbreken, dan komt de
bevoegdheid tot benoeming toe aan de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad.
12.13.

In het reglement van de Raad van Toezicht wordt geregeld hoe te handelen in
geval van een conflict tussen het College van Bestuur en de Raad van
Toezicht.

Taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht; bezoldiging
Artikel 13
13.1.

De Raad van Toezicht houdt deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht op de
verwezenlijking van de grondslag en doelstelling van de stichting, alsmede op
het naleven van de wet- en regelgeving, de rechtmatige verwerving en de
doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen, het
naleven dan wel afwijken van de voor de stichting vastgestelde code voor
goed bestuur, het functioneren van het College van Bestuur, de algemene
gang van zaken binnen de stichting en andere aangelegenheden voor zover
bij wet- of regelgeving is voorgeschreven. De Raad van Toezicht oefent
tevens die taken en bevoegdheden uit die in deze statuten aan de Raad van
Toezicht zijn opgedragen of toegekend. Voorts staat de Raad van Toezicht het
College van Bestuur met raad terzijde.

13.2.

De Raad van Toezicht benoemt de registeraccountant van de stichting, die
conform artikel 17 lid 4 de jaarstukken controleert en hiervan aan de Raad
van Toezicht verslag doet.

13.3.

De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging van de leden van de Raad van
Toezicht vast, binnen de daarvoor geldende wettelijke dan wel regelgevende
kaders. De bezoldiging is niet afhankelijk van de resultaten van de stichting
en/of de met haar verbonden scholen. Aan leden van de Raad van Toezicht
worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van honorering
toegekend. De kosten die de leden van de Raad van Toezicht in de uitoefening
van hun functie maken worden vergoed.
De jaarlijkse verantwoording van de stichting bevat de door de wet en de van
toepassing zijnde governancecode voorgeschreven informatie over de hoogte
en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van
Toezicht.

13.4.

De Raad van Toezicht stelt met inachtneming van het bepaalde in deze
statuten een reglement voor de Raad van Toezicht vast, dat nadere regels
bevat over de wijze waarop hij zijn toezichthoudende taak ten opzichte van
het College van Bestuur uitoefent.

Vergaderingen
Artikel 14
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14.1.

De Raad van Toezicht vergadert ten minste drie (3) maal per jaar en voorts
zo dikwijls als een lid van de Raad van Toezicht of een lid van het College van
Bestuur dit wenselijk acht. Een en ander wordt nader vastgelegd en
uitgewerkt in het reglement van de Raad van Toezicht.

14.2.

Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, besluit de Raad van
Toezicht met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Voorts
besluit de Raad van Toezicht, voor zover in deze statuten niet anders is
bepaald, in een vergadering waar tenminste de helft plus één van haar leden
aanwezig of, door middel van een ondertekende schriftelijke verklaring,
vertegenwoordigd is. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
De Raad van Toezicht kan ook rechtsgeldig buiten vergadering besluiten
nemen, mits alle leden van de Raad van Toezicht met deze wijze van
besluitvorming hebben ingestemd. De instemming met de wijze van
besluitvorming kan langs elektronische weg plaatsvinden.

Einde lidmaatschap Raad van Toezicht
Artikel 15
Het lidmaatschap van een lid van de Raad van Toezicht eindigt:
-

door zijn overlijden;

-

door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen ingevolge een rechterlijke
uitspraak;

-

door verstrijken van de mogelijkerwijze vastgestelde duur van zijn benoeming;

-

door aftreden volgens rooster;

-

door schriftelijke ontslagneming met inachtneming van een redelijke termijn;

-

door ontslag hem verleend door de Raad van Toezicht;

-

door aanvaarding van de benoeming als lid van het College van Bestuur;

-

door het aangaan van een dienstverband met de stichting;

-

door een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling voor een misdrijf.

Verantwoording
Artikel 16
16.1.

Het College van Bestuur stelt jaarlijks, conform de wettelijke voorschriften,
een verslag vast met betrekking tot haar werkzaamheden. Het besteedt
daarbij in ieder geval aandacht aan de wezenskenmerken van het openbaar
onderwijs op de openbare scholen.

16.2.

In het jaarverslag als bedoeld in lid 1, legt de Raad van Toezicht in elk geval
verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de
bevoegdheden zoals bij wet voorgeschreven.

16.3.

Het verslag wordt bekendgemaakt. De gemeenteraden van de gemeenten
waarin de stichting scholen in stand houdt, ontvangen een exemplaar van het
verslag.

16.4.

Het College van Bestuur draagt zorg voor een periodieke verantwoording aan
de belanghebbenden bij de door de stichting in stand gehouden scholen.

Financiën en verslaglegging
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Artikel 17
17.1.

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
a.

het stichtingskapitaal;

b.

subsidies en vergoedingen uit de openbare kassen;

c.

school- of cursusgelden;

d.

bijdragen en schenkingen;

e.

erfstellingen en legaten;

f.

ouderbijdragen;

g.

andere op wettige wijze verkregen baten.

17.2.

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

17.3.

De goedgekeurde begroting, tijdig tot stand gekomen op basis van de
geldende planning en controlecyclus en na overleg met de betrokken
gemeenteraden, is maatstaf voor het doen van uitgaven. Het College van
Bestuur heeft in geval van belangrijke overschrijdingen, een meldingsplicht
aan de Raad van Toezicht.

17.4.

Binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar stelt het College van
Bestuur het jaarverslag vast, conform artikel 9 lid 4 sub b van deze statuten.
De financiële jaarstukken over het afgelopen jaar moeten zijn opgemaakt aan
de hand van de voor dat jaar goedgekeurde begroting. De vaststelling van de
jaarrekening vindt plaats na overleg met de betrokken gemeenteraden en
indien bij de jaarstukken een rapport van een registeraccountant is gevoegd.
De registeraccountant is benoemd conform artikel 13 lid 2.

17.5.

De Raad van Toezicht zal in een separaat besluit besluiten het College van
Bestuur al dan niet decharge te verlenen voor het door het College van
Bestuur gevoerde beleid, nadat de jaarrekening is goedgekeurd door de Raad
van Toezicht.

17.6.

Het College van Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde
documenten, bescheiden en andere gegevensdragers te bewaren conform de
wettelijke voorschriften.

17.7.

De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op
papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard. Voorwaarde is wel dat de
overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en
deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen
redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Reglementen
Artikel 18
18.1

Het College van Bestuur is, onverminderd het in artikel 9 lid 4 onder d
bepaalde, gehouden casu quo bevoegd een of meer reglementen vast te
stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die ingevolge deze statuten
in een reglement geregeld dienen te worden casu quo die niet in deze
statuten zijn vervat. De Raad van Toezicht is eveneens gehouden casu quo
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bevoegd reglementen vast te stellen voor zover het onderwerpen betreft die
de Raad van Toezicht zelf betreffen, en die ingevolge deze statuten in een
reglement geregeld dienen te worden casu quo die niet in deze statuten zijn
vervat.
18.2.

Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

18.3.

Het orgaan van de stichting dat een reglement heeft vastgesteld is te allen
tijde bevoegd het vastgestelde reglement te wijzigen of in te trekken.

18.4.

Voor besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van een reglement is
een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een
vergadering van het College van Bestuur casu quo de Raad van Toezicht
vereist.

Statutenwijziging, fusie, splitsing en omzetting
Artikel 19
19.1.

Het College van Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit
daartoe, alsmede het besluit tot fusie, splitsing en omzetting, dient te worden
genomen met een meerderheid van twee/derde van de stemmen in een
vergadering waarin alle leden van het College van Bestuur aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het College van Bestuur enige vacature
bestaat. Het besluit tot statutenwijziging en de besluiten tot fusie, splitsing en
omzetting behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
Het besluit tot goedkeuring dient te worden genomen met een meerderheid
van twee/derde van de stemmen in een vergadering waarin alle leden van de
Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in de Raad
van Toezicht enige vacature bestaat.

19.2.

Indien in een vergadering als in het vorige lid bedoeld het vereiste aantal
leden van het College van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht niet
aanwezig of vertegenwoordigd is, kan na twee weken maar uiterlijk binnen
vier weken na de eerste vergadering een tweede vergadering worden
gehouden waarin over het desbetreffende onderwerp met twee/derde van de
stemmen kan worden besloten, mits ter vergadering ten minste de helft van
de leden van het College van Bestuur casu quo de Raad van Toezicht
aanwezig of vertegenwoordigd is.

19.3.

Indien in een vergadering als in het vorige lid bedoeld het vereiste aantal
leden van het College van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht niet
aanwezig of vertegenwoordigd is, kan na twee weken maar uiterlijk binnen
vier weken na de tweede vergadering een derde vergadering worden
gehouden waarin over het desbetreffende onderwerp met twee/derde van de
stemmen kan worden besloten, ongeacht het aantal leden van het College van
Bestuur casu quo de Raad van Toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is.

19.4.

Een besluit tot statutenwijziging behoeft voorts de voorafgaande instemming
van de gemeenteraden van de gemeenten waarin de door de stichting in
stand gehouden openbare scholen zijn gelegen. Instemming kan slechts
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worden onthouden indien overheersende invloed van de overheid in het
bestuur van de stichting niet is verzekerd voor zover het openbaar onderwijs
betreft.
19.5.

Wijziging van de statuten, fusie, splitsing en omzetting dienen op straffe van
nietigheid bij notariële akte tot stand te komen. Ieder lid van het College van
Bestuur is bevoegd die akte te ondertekenen.

19.6.

De leden van het College van Bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift
van de akte van statutenwijziging, fusie, splitsing of omzetting alsmede zo
nodig de doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten
kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening
Artikel 20
20.1.

Het College van Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe
te nemen besluit is het bepaalde in artikel 19 leden 1, 2, 3 en 4 (mutatis
mutandis) van overeenkomstige toepassing.

20.2.

De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit ter
vereffening van haar vermogen nodig is.

20.3.

De vereffening geschiedt door het College van Bestuur, tenzij de Raad van
Toezicht anders besluit.

20.4.

De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding van de stichting wordt
ingeschreven in het handelsregister.

20.5.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en
(eventuele) reglementen van kracht.

20.6.

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed zoveel
mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting. Het College van Bestuur
behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht
voor het bestemmingsbesluit.

20.7.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken gedurende zeven jaren
berusten onder de vereffenaar die door de Raad van Toezicht daartoe is
aangewezen.

NKSR en Verus
Artikel 21
21.1.

Besluiten tot wijziging van de artikelen 3, 4 lid 2, 5, 7 lid 3, 9 leden 2 en 5,
19, 20 en 21, alsmede van de bepalingen met betrekking tot de naam, de
doelstelling en de middelen ter bereiking van de doelstelling, alsmede
besluiten tot oprichting, opheffing, samenvoeging en tot overdracht van onder
het bevoegd gezag van de stichting staande katholieke scholen en besluiten
tot (juridische) fusie, (juridische) splitsing en ontbinding van de stichting
treden niet in werking dan nadat daarop de goedkeuring van het bestuur van
de Nederlandse Katholieke Schoolraad (ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer 40409209) casu quo diens
rechtsopvolger onder algemene titel is verkregen.
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21.2.

De besluiten als vermeld in lid 1 aangaande de onder het bevoegd gezag van
de stichting staande protestants-christelijke scholen, treden niet in werking
dan nadat daarop advies van Verus, vereniging voor katholiek en christelijk
onderwijs (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 40407267) casu quo diens rechtsopvolger onder algemene
titel is verkregen.

21.3.

Indien de Nederlandse Katholieke Schoolraad casu quo Verus, vereniging voor
katholiek en christelijk onderwijs is opgehouden te bestaan komt de
goedkeuringseis van lid 1 casu quo lid 2 te vervallen.

Ernstige taakverwaarlozing
Artikel 22
In geval van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of functioneren in strijd met
de wet, voor zover het openbaar onderwijs betreft, neemt de gemeenteraad van de
gemeente waarin de openbare school is gelegen, de maatregelen die hij nodig acht om
de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen voor zover het openbaar
onderwijs betreft.
Slotbepaling
Artikel 23
23.1.

Indien binnen de stichting verschil van mening bestaat over de uitleg van
enige bepaling van deze statuten beslist het College van Bestuur.

23.2.

In alle gevallen, waarin noch de wet noch de statuten noch de reglementen
voorzien, beslist het College van Bestuur.

23.3.

In afwijking van het bepaalde in lid 1 en 2, beslist in aangelegenheden die tot
de taken, bevoegdheden en interne aangelegenheden van de Raad van
Toezicht behoren, de Raad van Toezicht in plaats van het College van
Bestuur.

(Einde statuten)
5.

Overgangsbepalingen
De Stichting verklaart voorts dat in verband met de onderhavige statutenwijziging:
5.1.

Het College van Bestuur van de Stichting is met ingang van één januari
tweeduizend twintig (01-01-2020) samengesteld als volgt:
-

C.D.M. van Meegen, voornoemd, als voorzitter;

-

Gerardus Henricus Hyacinthus van der Burgt, geboren te Geleen op
zeventien juli negentienhonderdvierenvijftig (17-07-1954), als lid.

5.2

De Raad van Toezicht van de Stichting is met ingang van één januari
tweeduizend twintig (01-01-2020) samengesteld als volgt:
-

*, als voorzitter;

-

*, als vicevoorzitter;

-

*, als lid;

-

*, als lid;

-

*, als lid;

-

*, als lid.

Opmerking [TO1]: Graag verneem ik
t.z.t. wie zitting zullen nemen in de
nieuwe RvT.
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Slot akte
De comparante is mij, notaris, bekend. De identiteit van de comparante is, voor zover nog
nodig, door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor (eventueel) vermelde document
vastgesteld.
Deze akte is opgemaakt te Nijmegen op de datum als aan het begin van deze akte
vermeld. De comparante heeft verklaard van de inhoud van deze akte te hebben
kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop is deze akte
na beperkte voorlezing door de comparante ondertekend.
Onmiddellijk daarna is deze akte door mij, notaris, ondertekend om

