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AFSCHRIFT
STATUTENWIJZIGING

Vandaag, negenentwintig juli tweeduizend negentien, komt bij mij, mr. AnnemarieJacquelme Pauline Beijers-Willems, notaris te Horst aande Maas:-------mevrouw Moni ue Anna Maria Koster, geboren te

op

---

, (Nederlands paspoort met nummer

), -

ten dezewoonplaats kiezendeten kantore van de nate melden stichting op hetadres 3297 GK Puttershoek, Biezenvijver 5, handelend als schriftelijk------

gevolmachtigde van de heerLucasJanvan Heeren, geboren te

(rijbewijs nummer

geldig tot

.

op--

)'.ten. dezlwoorl, plaats~"'~

kiezende ten kantore van de na te melden stichting op het adres 3297 GK---Puttershoek, Biezenvijver 5. ---

Hij heeft deze volmacht verleend:---------:T. ~,1~^~'.~.~~~~"~~~-'

als zelfstandig bevoegde bestuurdervande stichting: ACISStichtin voor -O enbaar Primair Onderwi's Hoeksche Waard, statutair gevestigd te ---

Gemeente Binnenmaas, feitelijk adres 3297 GK Puttershoek, Biezenvijver 5,-

ingeschreven inhethandelsregistervande Kamervan Koophandelonder--nummer 24356117. -------

Vandevolmacht blijkt uitde aandezeaktegehechte schriftelijke volnnacht. ---De verschenen persoon verklaart vooraf het volgende. ------------

1. De stichting werdopgericht opnegentien decembertweeduizend drie.----

2. De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden optwaalf ----

september tweeduizend twaalf voor mr. A. J van Driel, notaris te Binnenmaas 3. In'devergadering van het bestuur van de stichting, heeft het bestuur op dertien juni tweeduizend negentien besloten totwijzigingvan destatuten. ------Volgens de nog geldende statuten wasvoor hetbesluittot statutenwijziging --

goedkeuring vereistvanderaadvantoezichtendegemeenteraad.-----De goedkeuring van de raad van toezicht is verleend op veertien mei---

tweeduizend negentien, waarvan blijkt uit een aan deze akte te hechten bijlage. -

Degoedkeuring doordegemeenteraad van degemeente Hoeksche Waard is-

verleend op negen juli tweeduizend negentien blijkt uit een aandeze akte te -hechten bijlage. ----------------

4. Het besluit tot statutenwijziging werd overeenkomstig de statutaire ----

voorschriften (artikel 22) genomen. Denotulen van dit besluitzijnaandeze--akte gehecht. -------------------""""

STATUTENWIJZIGING------------------:-"""""""'":'

Ter uitvoering van het besluitworden de statuten geheel gewijzigden luiden zij metingang van een augustus tweeduizend negentien als volgt:----------BEGRIPSBEPALINGEN----------In deze statuten wordt verstaan onder: --------------------

a. de stichting: Stichting De Hoeksche School, openbaar primair envoortgezet-onderwijs HoekscheWaard;----------------------
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b. college van bestuur: het orgaan van de stichting dat is belast met het bestuurvan de stichting --

c. raad van toezicht: het orgaan van de stichting dat is belast met het interne--toezicht op het bestuur; --------------------".. --"...

d. WPO: de Wet op het primair onderwijs;----------------e. WVO: de Wet op het voortgezet onderwijs; ---------------"f. GMR: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als bedoeld in de Wet-

medezeggenschap op scholen; binnen de stichting kan voor zowel het primaironderwijs als voor het voortgezet onderwijs een eigen GMR bestaan. -----

g. GMR po: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor het primair -

h. GMRvo: degemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor hetvoortgezeti. gemeente: de gemeente HoekscheWaard; -------------._--.j. gemeenteraad: de gemeenteraad van Hoeksche Waard;-------_---

k. de scholen: de openbare scholen voor primair en voortgezet onderwijs die de-stichting in stand houdt op het grondgebied van de gemeente. --------

NAAM ZETEL EN TIJDSDUUR----------:---... --.-.-.."...".."

1. De stichting draagt de naam: Stichting De Hoeksche School, openbaar --primairen voortgezet onderwijs HoekscheWaard.-----------2. De stichting is gevestigd in de gemeente HoekscheWaard.--------3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. ----------. -...... "..

1. De stichting heeftten doel het geven van primair en voortgezet openbaar--onderwijs aan de scholen die onder haar bevoegd gezag vallen, met in ----achtnemingvan de artikelen 46 en 48WPOen artikel 42 WVOen 42bWVO.--

2. Destichting oefent alletaken en bevoegdheden van het bevoegd gezag uit.-3. De stichting hanteert alle wettige middelen die kunnen bijdragen aan de---

verwezenlijking van de doelstelling, de verwerving van de daartoe benodigde-middelen bij overheden, rechtspersonen, bedrijven, fondsen, financiële---instellingen en particulieren inbegrepen. ----------------.

4. Erfstellingen worden slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving--5. De stichting beoogt niet het maken van winst.-----------..."."..
ORGANISATIEVAN DE STICHTING----------------------.De stichting kent als organen:--------------------. -"....
a. het college van bestuur; ---b. de raad van toezicht. ------------------------.
""

RAAD VAN TOEZICHT SAMENSTELLING EN BENOEMING---------Artikel 5 -------_---. -.

1. De raad van toezicht bestaat uitten minste drie en maximaalzeven leden. De raad van toezicht benoemt uit haar midden een voorzitter. ----------

2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de gemeenteraad -~
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metinachtneming vandevoordrachtsrechten alshiernabepaaldJndit_artikel.-Benoeminggeschiedtmetinachtnemingvaneendoorderaadv^antoezicht--'.envooraf openbaar gemaakte profielschets waarin de-,:-,-7;-;;-_-

^^ïakeiÏjkecomp'etentiesvan'de raadvantoezichtendeafzonderlijkeledenvan de raad van toezicht worden beschrevene-----"--;-^

H°etwo'raenomen'besluittot vaststelling ofwijziging van de profielschets wordt -

;e7a'dvis^nng voorgelegd aandeGMRpo endeGMRvoalsmede aanhet-van bestuur. "--------~~~~~"~~~""~~~~~^. _=-

De'£noeming~geschiedt opbindendevoordracht vanderaadvan^oezicht^-tÏnzifd eïeno^'ing geschiedt op bindende voordracht de GMR dan wel van

de oudergeleding van de GMR, als hierna bedoeld. --------^--^-~_-^^--j_-

3. a""DeGM'Rpo'endeGMRvowordenopbijreglement naderteregelenwijze -

in'deaelegenheidgesteldtezameneenbindendevoordrachtte doenvoor het vastgestelde profiel.
een'zïerrn 'de'raad'van toezicht op basis
j-de
de
worden
oudergeledmgen
rn'aanvuilin'g'daarop,
GMRP°_ende;~~
GMRvo in bijreglement naderte regelenwijzedoorderaadvantoKlcnt;~'
uStaenodia'd'gezamenlijk een bindendevoordrachtte doenvoortenminstevan

van

b.

ee^derdTg^deelte, dochgeenmeerderheid, vanhetaantalledenwaaruit-

deraad~va^'toezicht bestaat, opbasisvan hetvastgestelde Profiel ._-;-;--

c. Vooï'de zeteis'inderaadvantoezichtwaarvoordeGMRpoej^deGMRvorespectievefijk deoudergeledingen vandeGMRPo. ende_GMR_vo geen "

voordrachtsrecht hebbenoften'aanzien waarvan zij hetaanhentoekomend voordrachtsrecht niet hebben uitgeoefend binnen twee-^--^-^heeft de -

iTiaanden'na'daartoe

door de raad

van

toezicht te zijn

uitgenodigd,

raad van'toezicht een voordrachtsrecht, doch slechts voor één-;----

zittingsperiodeJneendergelijke situatie kanderaadvantoezicht dus--

slechts'iemand voor maximaal vierjaar voordragen. ----:~"~"~~^"
en -

4.

De

hiervoor'Tn dit artikel genoemde

voordrachten worden voorbereid

doore

ben'oemingsadviescommissie. Desamenstelling,taakenwerkwi;zejan"deze benoe'mingsadyiescommissie wordtineendoorderaadvan. tóezicht,vas,tte ^~'
^ellen"reg;emeni"nader uitgewerkt. Hetvoorgenomen^besluittotvaststelling^ -

wÏziging"^a~n'het'hier~bedoelde reglementwordtteradvisenng^

de'GMR poendeGMRvo alsmede aanhetcollege van^bestu^^-^-^--^Dew'o'rdróchtwordt opgemaakt met inachtneming van hetprofiel bedoeld in lid -

5. De°gemeenieraad kanomzwaarwegende redenen devoordrachten genoe^d-

J' inliSi'en'Safwuzen. Alsdan wordt degene dietoteenvoordracht is bevoegd, i'rideaelegenheidgesteld eennieuwebindendevoordrachttedoen--~"-~~
6. De'leden'v'an deraadvantoezichtonderschrijven deuitgangspunten en--van het openbaaronderwijs. ---------

7. De'l'eden'^an'deraadvantoezichtwordenvoormaximaalvierJaarbenoemd^-

'' Aftreden'geschiedtvolgenseendoorderaadvantoezichtoptestellenrooster D°e'teden"kunnen, metuitzondering vandesituatiealsbedoeld inartikel^lid^s'ubc^naafloopvanhuneerstezittingsperiodeterstond, maaienhoogstë^êênmTaFvoor'maxim'aal vierjaarworden'herbenoemd. Eenlidvan de raadvan ---
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toezichtdauussentijds 'sbenoemd.treedtafophettijdstipwaaropdegenein--

w!ens_plaats hlj isbenoemd-zou hebbenmoeten aftreden, tenzijdoorderaadvan toezicht expliciet anders wordt vastgesteld. -

8.

Leden"vande/aad vantoezichtontvangen alszodaniggeenbezoldiging, noch.

nochonmiddellijk. Ledenvan de raadvan toezicht hebbenweT'recht-

op een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatia ---"-^.1--.
vacatiegeld. --

Devorm en hoogte van de vergoeding worden door de raad van toezicht----

ï?ilf?ÏCI. 'nÏÏ" !11etdein.he.t °nderwiJSvigerendewet-enregelgevingvoor 90edbes.tuur-_Dehierv001'bedoeldevergoedingsregeling wordTjaarlijks'door'--

raad van_toezicht tnde Jaarrekening openbaar gemaakt en verantwoord --

RMD VAN TOEZICHT- TAKEN EN BEVÖEGDHEDE'N--"-'-"-'-'-^-'"-^"-".!".1.!..

Artikel 6 ---------_---_".. """".^1_"__

-----

1' .De.raad.va.n. toezicht.heefttottaakinte9raaltoezichttehoudenopde-----verwezenlijking van dedoelstelling vande stichting, het beleidvan het colleaeya n bestuur en

stichting'en'de schoïe'n. ' raadvan_toez, ichtstaat hetcollege van bestuur met raadterzijdejungeertop de

algemene

gang

van

zaken in de

klankbord en kan het college van bestuur gevraagd en onge-vraa'ad-'0-^--

adviseren. ----------_-._...._."..__.
2.

Bij deven/ulling vanzijntaak richtde raadvantoezichtzichnaarhet belana --

^rL?!_s.t!chtin.g endescholen-daarondermedebegrepenhet-beiang'van"^e-3.

9emeenteraad omtevoorzieninvoldoende openbaaronderwijs.
De_tak_enen bevoe9dheden van de raadvantoezicht zijnzodanig datderaad-

vanjoezicht een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen" De raadvan toezicht houdt in iedergeval toezicht ophetfunctioneren van het'-"-

collegevan bestuurenhetnalevendoorhetcollegevan bestuurvande'voor destichtingwettelijke verplichtingen, devoordesectorgeldende branchecode -

voor goed bestuur en eventuele afwijkingen van die code.

De raad van toezicht is voorts in elk geval belast met:--------..

a' ??"9-^e?^r_et?:van debe9rotin9 enhetjaarverslag vanrespectievelijk het &m-ÏI-.on-(!Tïi!. senhetvoort9ezetonderwijsen,indienvan'toepassing, ^het strategisch meerjarenplan van - respectievelijk het primair'onderwi'il'ent voortgezet onderwijs - de stichting en de door haar'in stand aehouden-

scholen;----------_-----""... "..."
b.

hetaanwijzenvaneenaccountantals bedoeldinartikel 393, eerste lid.vanBoek2 vanhetBurgerlijkWetboekdieverslaguitbrengtaan'deraad'van"-

toezicht;----------_----.-_"".

. e.tj.aarlllks' middelshetJaarverslag, afleggenvanverantwoording overde-

uitvoering van de taken en de uitoefening"van de bevoegdheden ^an'de^-''-raadvantoezicht, bedoeld ondera en b van dit liden deleden'1.'3"en~5--

van dit artikel;---------_-----.. --.."."J"...."1-.
d.

hetnemen vandemaatregelen diezij nodigachtom indecontinuHeitvan hetcollege van bestuurte voorzien indienenzodrageenledenvan het---

college van bestuur hun functie kunnen uitoefenen: -^--------""-"
e.

et ver!enen, Yanvoorafgaande goedkeuring aanhet college van bestuur-

om rechtsgeldig te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot^-"--
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verkrijging, vervreemding en/ofbezwaringvan-------------registergoederen/huisvesting, en/of huur dan wel lease van ------registergoederen/huisvesting en besluiten tot het aangaan van -----overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zichtot zekerheidstelling voor een --schuld van een ander verbindt; ------------------

f. het verlenen van voorafgaande goedkeuring aan het college van bestuur-met betrekking tot het nemen van besluiten tot het stichten, fuseren en--overnemen van scholen;-----------------------

g. het verlenen van voorafgaande goedkeuring aan het college van bestuurmet betrekking tot het nemen van besluiten tot eigen aangifte van ---faillissement of surséancevan betaling; ----------------

h. het verlenen van voorafgaande goedkeuring aan het college van bestuur-met betrekking tot het nemen van besluiten tot het aangaan of verbreken-van duurzame strategische samenwerkingsrelaties met andere-----rechtspersonen of deelnemingen in andere rechtspersonen;-------i. het verlenen van voorafgaande goedkeuring aan het college van bestuur-met betrekking tot het nemen van besluiten tot de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of-binnen een kort tijdbestek. ---------------------

5. De raad van toezicht ziet toe op de rechtmatige verwerving en de doelmatige, efficiënte en rechtmatige bestemming en aanwending van financiële middelenvan de stichting. ---------------------------

6. De raad van toezichtkanzich in zijn vergaderingendoordeskundigenmet een adviserende stem laten bijstaan. Het college van bestuur verstrekt de raad van -

toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie omtrent alle onderwerpen de stichting betreffende dievoor een goed functioneren van de raadvan toezicht
naar het oordeel van de raad van toezicht nodig of dienstig zijn. De raad van-toezicht kan ter zake nadere regels stellen. -----------------

7. De rsad van toezicht overlegt ten minste tweemaal per jaar met de GMR, --conform een hiertoe opgesteld protocol. -----------------RAAD VAN TOEZICHT- SCHORSING ONTSLAG DEFUNGEREN EN
ONTSTENTENIS----------------------------Artikel?---------------------1. De leden van de raad van toezicht kunnen op voordracht van de raad van ---

toezicht door de gemeenteraad worden geschorst en ontslagen. Tevens kaneen lid van de raad van toezichtworden geschorstdoor de raad van toezicht-2. Een lid van de raad van toezicht kan slechts worden geschorst of ontslagen -indien sprake is van:-------------------------

a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; --------b. onverenigbaarheidvanfuncties of belangen;--------------

c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijnhandhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de ---stichting kan wordenverlangd.-------------------3. Indien een1id van de raadvan toezicht is geschorst, dient binnendrie maanden -
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na ingang van de schorsing te worden besloten tot ontslag van het lid van de -

raadvan toezichtdanweltot opheffing ofverlenging van deschorsing. Bij-_gebreke van een besluit als bedoeld indevorigezin, vervalt de schorsing'. Een besluittot verlenging van de schorsing kanslechts eenmaal wordengenomen -

en de schorsing kan daarbijten hoogste worden verlengd voor drie maanden,4.

ingaande op de dag waarop het besluit tot verlenging is genomen. ------

Een lid van de raad van toezicht dat is geschorst, wordt in de gelegenheid --gesteld zichjegens de gemeenteraad te verantwoorden en zich daarbij door -een raadsman te laten bijstaan. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de raad van toezicht over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. -----------.
Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts: -------------

a. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn ---b. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; -------------. --..".
c.

door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn -

eventuele herbenoeming; -------------------. ---"."
d.

doorzijn ontslag, daaronderbegrepen het ontslag vanwege de constatering -

dat sprake is van een onverenigbaarheid als bedoeld in artikel 17 lid 2; -^e.

6.

door zijn overlijden. -

In geval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden, ---onverm nderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn"
ledental te nemen. --------------------....
""..."'..

7.

In geval van ontstentenis of belet van éénof meer leden van de raadvan---

toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de--volledige taken van de raad van toezicht waar. Een niet voltallige raad van-toezicht blijft volledig bevoegd. -------------------.
RAAD VAN TOEZICHT- VERGADERFREQUENTIE--------------

1 De raad van toezicht vergadert ten minste drie maal per jaar. De raad van --toezicht vergadert voorts zo dikwijls als de voorzitter dit gewenst acht, dan wel ten minste éénlid van de raadvan toezichtdaarom verzoekt. Indienaan een --

dergelijk verzoek niet binnen veertien dagen is voldaan dan wel de vergadering -

naar verwachting niet binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden, zijn de -verzoekers zelf bevoegd een vergadering bijeen te roepen, die zo nodig zelf in haar leiding kan voorzien. De raad van toezicht vergadert bovendien op
verzoek van het college van bestuur. -----------------.-.-2.

De oproeping geschiedt schriftelijk en wel op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de vergadering en de dag van de oproeping niet ----meegerekend. In spoedeisende gevallen kan hiervan op de wijze waarop de-voorzitter dit gezien de omstandigheden van het geval gewenst acht, ----afgewekenworden. ------------------.---"-......"..

3.

Vergaderingen van de raadvantoezichtworden bijgewoond doorhetcollege-van bestuur, tenzij de raad van toezicht anders besluit. Het college van bestuur -

heeft in die vergadering een adviserende stem. -----------. -..-.RAAD VAN TOEZICHT- QUORUM----
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1. De vergadering van de raad van toezicht vindt geen doorgang indien niet ten
minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht-aanwezig en/ofvertegenwoordigd is. --------------------

2. Ingeval een vergadering op grond van het eerste lid geen doorgangkan--vinden, belegt de voorzitter binnen veertien dagen een nieuwe vergadering. -3. Indien wegens het ontbreken van het quorum op grond van het bepaalde in het tweede lid een nieuwe vergadering is belegd, beraadslagen en besluiten de-aanwezige leden over de onderwerpen die voor de eerste vergadering aan deorde waren gesteld, ongeacht het aantal leden dat aanwezig is. -------4. Een lid van de raad van toezicht kan zich in een vergadering doen ------

vertegenwoordigen door een ander lid van de raad van toezicht. ------Een lid van de raad van toezicht kan slechts één ander lid van de raad van -

toezicht vertegenwoordigen. -------------------RAAD VAN TOEZICHT STEMMEN ------------------

1. Tenzij de statuten anders bepalen, wordenalle besluiten genomen bij gewonemeerderheid van stemmen. Een blanco uitgebrachte stem geldt als een niet-2. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling. -----3. Indien de stemmen staken bij een stemming, niet een benoeming betreffende,wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld,waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend. Indien bij herstemming
de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. -------

4. Wordt bij stemming over personen, een benoeming betreffende, bij eerste -stemming geen meerderheid verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats-hebben. Indien dan ook geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een---tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd. -

Staken bij een tussenstemming of herstemming de stemmen, dan beslist het-5. De raad van toezicht is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te -nemen. In het laatste geval is daartoe vereist, dat de leden van de raad van-toezicht zoveel mogelijk in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun meningte uiten en dat alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht zich ten

gunste van hetvoorstel hebben uitgesproken. Van een aldus genomen besluitwordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een verslag opgemaakt dat na ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. ----RAAD VAN TOEZICHT- OPENBAARHEID VAN VERGADERINGEN-----1. De vergaderingen van de raad van toezicht zijn openbaar. ---------2. De vergadering wordt besloten gehouden, wanneer ten minste twee aanwezige leden van de raad van toezicht hierom vragen of wanneer de voorzitter dit nodig acht. De raad van toezicht beslist vervolgens op grond van de aard van
de aan de orde zijnde aangelegenheid of met gesloten deuren zal worden -vergaderd. Het vergaderen achter gesloten deuren kan uitsluitend geschiedenindien het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen:---------
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a. het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; -_----

b. de economische offinanciële belangen van de stichting;-------c. het belang van voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadelingvan bij de aangelegenheden betrokken natuurlijke personen dan wel
dsrden. _-_-_-_-_---

3.

Van een besloten vergadering wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat--

niet openbaar wordt gemaakt, tenzij de raad van toezicht anders beslist. ---COLLEGE VAN BESTUUR- SAMENSTELLING EN BENOEMING--------

Artikel 12.
1, Het college van bestuur bestaat uit ten minste éénen maximaal drie leden. Het aantal leden van het college van bestuurwordtdoorde raadvantoezicht--vastgesteld. De voorzittervan het college van bestuurwordt doorde raadvan

toezicht in functie benoemd. De voorzitter geeft leiding aan de vergadering en besluitvorming van het college van bestuur. De werkwijze van het college'van bestuur is collegiaal, waarbij ieder van de leden zich richt op detaken van het
2.

college van bestuur als geheel en de taken volgens zijn portefeuille. ----De leden van het college van bestuurworden benoemd doorde raadvan--

toezicht, aande handvan een door de raad van toezicht vastgestelde en --vooraf openbaar gemaakte profielschets. Het voorgenomen besluit tot -----

vaststellmg^f wijziging van de profielschets wordt ter advisering voorgelegd-

aan de GMR po en de GMR vo alsmede aan het college van bestuur-----

De GMR po en de GMR vo worden vooraf in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de aanstelling of ontslag van de leden van het college van
3.

De raad van toezicht stelt een reglement vast waarin nadere regels zijn---vastgesteld omtrent de procedurevoor de werving en selectie van de leden van het college van bestuur. Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in-strijd zijn met de statuten. Het reglement voorziet tenminste in;--------

a. de instelling van een sollicitatiecommissie waarvan in elk geval deel ---een lid dat afkomstig is uit of namens het deel van de GMR po en vo -tezamen dat uit en door het personeel is gekozen, en -------een lid dat afkomstig is uit of namens het deel van de GMR po dat uiten door de ouders is gekozen
een lid dat afkomstig is uit of namens het deel van de GMR vo dat uit--

doorde ouders ofde leerlingen is gekozen------------.een lid namens het college van bestuur indien het college van bestuur slechts bestaat uit éénlid. Indien het college van bestuur uit meer dan -

éénlid bestaat, maken de overgebleven leden van het college van--bestuur deel uit van de sollicitatiecommissie. ----------b.

een regeling omtrent devoorafgaande adviesaanvraag aan de GMR po en de GMR vo ter zake van de voorgenomen aanstelling van de leden van hetcollege van bestuur. -------------------.
--."""".

Het voorgenomen besluit tot vaststelling of wijziging van het hier bedoeld --reglement wordt ter advisering voorgelegd aan de GMR po en de GMR vo-
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alsmede het college van bestuur. -------------------4. De leden van het college van bestuur onderschrijven de uitgangspunten en--doelstellingen van het openbaar onderwijs. ----------------

5. De leden van het college van bestuurworden benoemdvoor de duurvan hun
arbeidsovereenkomst. De vaststelling van het salaris en de regeling van de -overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het college van bestuur---geschiedt door de raad van toezicht. -------------------6. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures---behoudt het college van bestuurzijn bevoegdheden.------------7. De leden van het college van bestuur worden periodiek beoordeeld door de -raad van toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, kan nader-worden uitgewerkt in het bestuursreglement als bedoeld in artikel 15. -----COLLEGE VAN BESTUUR- SCHORSING EN ONTSLAG- DEFUNGEREN BELET EN ONTSTENTENIS-1. De raad van toezicht schorst en ontslaat de leden van het college van bestuur. 2. Indieneen lid van het college van bestuur is geschorst, dient de raad van--toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot---

ontslag danwettot opheffing ofverlenging van de schorsing. Bij gebrekevan-een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. Een besluit tot --

verlenging van de schorsing kan slechts eenmaalworden genomen en de--schorsing kan daarbij ten hoogste worden verlengd voor drie maanden, ---ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot verlenging-3. Het lid van het college van bestuur dat is geschorst, wordt in de gelegenheid--

gesteld zich in de vergadering van de raad van toezichtte verantwoordenen-zich daarbijdooreen raadsmante laten bijstaan. Een besluit tot ontslag wordtniet genomen dan nadathet lid van het college van bestuurover wiensontslag wordt besloten voorafde gelegenheid is geboden om te wordengehoord.--4. Een lid van het college van bestuur defungeert voorts: -----------a. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn ---b. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; ---------------c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; -

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

5. Ingevalvan ontstentenis of belet van éénof meer leden van het college vanbestuur, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden of het ----

overblijvende lid van het college van bestuur. Ingevalvan ontstentenis of belet van alle leden van het college van bestuur berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de raad van toezicht -al dan niet uit zijn midden- aan te wijzen----

personen, onverminderd de verplichting voor de raad van toezichtzo spoedig-mogelijk in het bestuur te voorzien. --------------------

COLLEGEVAN BESTUUR- TAKEN EN BEVOEGDHEDEN---------Artikel 14---------------------------------
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Het_co"eclevanbestuurisbelastmethetbesturenvandestichting,onder---.

toezicht van de raad van toezicht. Aan het college van bestuur komen'in'de ---

stichtlnga"e taken en bevoe9dheden toe, dietot het bevoegd gezag behoren--

^ ïe. n-'?. ?,oordewetofdestatutenaanandereorganenzijn'opgedragen^--

2.

Bijdevervulling vanzijntaken en bevoegdheden richt hetcollegeVan best'uur-

?chnaar-hetdoel.
enhet. belang. vandestichtin9. descholen eiThet~beÏang"vande
daaronder
samenleving,

mede

begrepen

hefbelang

van

de

gemeenteraa d ^-

om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs. --''----". --"

3.

Hetcollegevan bestuurneemtbijdevervulling vanzijntaakdewettelijke---

^!TS?in_ge-^al_s^ed?eld ind.e wpo'de wvöendeWetmedezeggenschap op scholen, alsmede de voor de sector geldende branchecode goed1)estuur~en-

de afwijkingendaarvan in acht.-----------"--".
ü"^
4.

Het college van bestuur is, met inachtneming van de wet, de statuten en de--

reglementen, bevoegdtot hetverrichten van'alle rechtshandelingen, daaronder -

met name ookbegrepen het besluiten tot het aangaanvan overeenkomsten'tot -

ï!??Ï'. '.rl.?'^ervreTïT1ding en/ofbezwarenvanregTstergoederen/huisvesting, ' ^-

en/ofhuurdanwelleasevanregistergoederen/huisvesting enbesluitentot'het-aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg ofschuldenaar -

ve?'ndt'_z'ch
vooreen cterde. sterl<maakt ofzichtotzekerheidstelling voo7een'schuld
van een

ander verbindt.

De in dit lid

specifieke genoemde

besl uiten zim'-

^*<?-^r-p.el?_a^n_voora^. aande90edkeu""g vanderaadvantoezi'cht'. 'Ophet-

ontbreken van dezegoedkeuring kantegen derden een beroep worden-^-^-

gedaan. ---

BESTUURSREGLEMENT-------------. -........
Artikel 15-

1' .H:Ï, ?.oll !g^. Yanbestuur l?esl^it. in besinsel °P basis

van consensus.

Bij het

---

uitblijven vanconsensus beslist devoorzitter, waarbijeen lidvanhetcolleae"

van bestuur het recht heeft zich tot de raad van toezicht te wenden. -'-^-"---

2' Het_col!ege van bestuur ste't met voorafgaande goedkeuring doo'rderaad van toezicht een besluitvormingsreglement en een b^stuursrsglement vas^wsann -

geregeldwordtwelkeindividueletakenenbevoegdhedenlot deportefeu'iiïes"-'van de leden van het college van bestuur behoren, alsmede de nadere'wïize--

3.

van besluitvorming envergadering van hetcollege van bestuur. --'--'-'-^--

?lc?Neg_e_van bestuur. kanook°Panderewijzedanineenvergadering---besly!tennemen'mits allelederlvanhetcolle9evanbestuurindegelegenheid -

wordengesteld hunstem uittebrengenengeenvanhenzichtege^ldelewïze .

van besluitvorming verzet. Eenbesluit is alsdangenomen, indien'devolstrekte*'meerderheid van hetaantal leden van hetcollege van bestuurzichvóor'het'^voorstel heeftverklaard. Vanelk buiten vergadering genomen besluit'wordt--

mededel"'lg gedaan inde eerstvolgende vergadering^ welke mededeling in'de-

4.

notulen van die vergadering wordt vermeld. --^5 ??, ya_nhet c!311e?e v^n. bestuur is gelijkelijk bevoegd een vergadering

van

--

hetcollegevanbestuurbijeente roepen. Dewijzevanbijeenroepingen----

vergadering wordt desgewenst nader uitgewerkt in het bestuursreglement als-5.

hiervoor bedoeld in lid 2 van dit artikel. -

In het geval datzich een tegenstrijdig belang voordoet tussen een lid van het--

^
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college van bestuur en de stichting, dient het betreffende lid dit te melden aan de raad van toezicht en - in hetgeval het college van bestuur uit meer dan één lid bestaat - aan de overige leden van het college van bestuur. Het lid van hetcollege van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en de------besluitvorming. Het besluit wordt genomen door de andere leden van het --college van bestuur, met goedkeuring van de raad van toezicht tenzij de wet-

voorschrijft dat opdat moment hetbesluitwordtgenomen doorde raadvan --

toezicht.-

Indien het college van bestuur uit één lid bestaat, wordt het besluit genomen -door de raad van toezicht.-

VERTEGENWOORDIGING-----------------------Artikel 16

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het college van bestuur. Daarnaast wordt de stichting vertegenwoordigd door elk van de leden van het college van bestuur afeonderlijk. -------------------------

2. In alle gevallen waarin een of meer leden van het college van bestuur een---

tegenstrijdig belang met destichting heeftofhebben, danwel er sprake isvanee'n verstrengeling van belangen, wordt de stichting niettemin - met-----goedkeuring van de raad van toezicht - vertegenwoordigd op de wijze als---

3. Krachtens besluit van het college van bestuur kan aan een of meer andere --

personen een volmacht worden verleend om de stichting te--------vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met--inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. Dezevolmacht wordt---schriftelijk vastgelegd. Een doorlopende volmacht behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht. --------------------------

ONVERENIGBAARHEDEN-----------------------

1. Personen in dienst van de stichting, kunnen geen lid de raad van toezicht zijn. .

Het lidmaatschap vsn het cc!!sge van bestuur en de raadvan toezicht is ----

onverenigbaar met het lidmaatschap vande GMR of een binnen de stichting-functionerende medezeggenschapsraad en de gemeenteraad. -------2. Een lid van het college van bestuur of de raad van toezicht mag niet:-----

a. als advocaat, procureur, gemachtigde of adviseur in geschillen werkzaam-zijn ten behoeve van de stichting dan wel ten behoeve van de wederpartij vanstichting;---------------------------

b. als gemachtigde of als adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot -

hetaangaanvan collectieve arbeidsovereenkomsten met destichting ofin-

die hoedanigheid deelnemen aan het Decentraal Georganiseerd Overleg;c. als gemachtigde of als adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het aangaan van overeenkomsten met de stichting als bedoeld in----onderdeel----------

d. rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan betreffende: ----het aannemen van werk ten behoeve van de stichting;--------

het buiten dienstbetrekkingtegen beloning verrichten van-----werkzaamhedenten behoeve van de stichting;---------
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het doen van leveranties aan de stichting; -------. -.

hetverhuren vanroerendezakenaandestichting; -

hetverwerven van betwiste vorderingen ten laste'van de stichtina: --: van de stichting onderhands verwerven van onroerende za'ke'n of-rechten waaraan deze zijn onderworpen; ------"-

het onderhandshuren van de stichtina. ------.""....
GEHEIMHOUDINGVAN STUKKEN------*'---......_..".__"""'""""'
Artikel 18 -----------.. "..._".... "".""_"_

1 . Hetco, "egevan bestuur en deraadvantoezicht kunnen omtrent hetïnde-'-'-"-'-'-'-"
ver?aderlng behandelde en omtrent de inhoud vande'stukken'die'aan' hem'ziin-'
ofwordenvoorgelegd, geheimhoudingopleggen^-

2" Dlin9evolge.het,voor9aandelidopgelegdeïheimhouding wordtzoweTdoor'.'-"
1 diebijde behandeling tegenwoordig waren, alsmede"dooi:deaenen'--

dieopanderewij2evanhetbehandeldeenvandestukken-kennis"nemaen. 1n-'-"-'
bestuur respectievelijk deraaïvan1 -'-"-1-"-'-'
acht=?enomen;totdat het co"e9e
van

toezicht de geheimhouding opheft. -------

REGLEMENTEN------:-!--._--.-...._...."._____ ~~~~~~~~~"~~'~~
Artikel 19 --------------......... ""_"

--------

za,kerLbe-treffendedetnterneaan9elegenhedenvandestichtingkunnen'doo'r'het"-^

S^vlnbes^ulg!regdd"worden rneenre9'ementEenreglemertmag"geen'-'-'

atosS£bSSm ddew'^^^^^^^^
VERANTWOORDING-------_-.
"..."""._

-------

Artikel 20 ----_------.. -__"____

------

1 . Helcollegevanbestuurbren9tJaarliJksaanderaadvantoezichten~aande-~-~-'-'-~
gemeenteraad' 9elyktUdi9 met dejaarrekening, verslag uit omtrent ziin'-^---

we!Ïaamheden- Hetcollegevanbestuurbesteedt'daarbij'in'iedergeval--'

aandacht aan de wezenskenmerken van het openbaar-onderwiis"'-a-"-^"--.. -.^

2. Het verslag wordt openbaar gemaakt. -------.^-

3.

Hetcollege van bestuur endegemeenteraad komen eentoezichtkaderovereenwaann wordtaan9egeven opwelkewijze invulling kanworden----

Ï9A%enn
^ellSez^door.
üe9emeenteraadopbasisbandeze'statutenendewpoendewvo
°P welke WIJ2e het
college'van bestuur"drb en"odiade^-'

en

uitwisselt jegens de gemeenteraad. -^------"~-^-~--

4" De.gemeenteraad 's ingevalvan,ernstige taakverwaarlozing doorhet (

vanbestuw offunctio"eren instrijd mefde wet, bevoegd-zeTftevoorzien"jnahet---'

van de scholen en zo nodig destichting te ontbinden. De-'-^-'"-'.^-^-'-'.^-

zij °verQaat tot het
Qemee?eraa{ibledt' alyo
maatregelen als l)edoeld. 'ndevorigevolzin-deraadvantoezichtdegelegenheidh'oïerTea°te -'-'-'
tred8nmet de..9emeentel'aad omdemogelijkhedente~ve'?kennenen'e;ertaueel-'
uit"te.voeren. dienoodzakelijk zijn de-9erezen bezwaren-tegen~het'door"het'rens

nemen

van

om

ÏÏ?! vanbestuur9evoerde beleidoffunctionerenop~ander:Iwijzeweg'te'^-1-'-'
BEGROTING JAARVERSLAG ENJAARREKENING----------ZZ

Artikel 21 ------------..-......^"."..^__. ____

------

1. Hetboekjaarvandestichtinglooptvanéénjanuaritotenmeteenendertig---^-~
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^^. -'
december. --------

2. Het college van bestuur biedtjaarlijks voor ééndecember een. ontwerP van de~"

begrotingvanrespectievelijk hetprimaironderwijsenhetvoortgezetonderwijs -

m~ettoelichting voor het komende jaar van de baten en de lasten van de---activiteiten ter goedkeuring aan de raad van toezicht aan. Indien vóóréén---

februari van het jaar waarvoor de begroting geldt de begroting niet is-----

goedgekeurd, neemt de raadvantoezicht demaatregelen die hijnodig achtom decontinuïteit van hetonderwijs aande scholente waarborgen. Indien het---

college van bestuur voornemens isde begroting geheel ofoponderdelen te-wijzigen,wordtdezewijzigingvoorafgaand aandeoverschrijding vandat---

onderdeel ofdie onderdelen ter goedkeuring aan de raadvan toezicht ----voorgelegd. -------------------------

3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting -----

afgesloten. Daaruitwordtdoorhetcollegevanbestuureenbalanseneen s, taat ~
van'baïen en lasten over het afgelopen boekjaaropgemaakt welkejaarstukken-

vergezeldwordenvaneenrapportvaneen accountantbinnenvijfmaandenna afloopvanhetboekjaar. Deaccountant brengtaanhetcollegevan bestuurende raad van toezicht verslag uit over zijn bevindingen. -----------

4. Dejaarstukken worden binnen zes maanden naafloopvan hetboekjaar door-hetcollege van bestuur vastgesteld navoorafgaande goedkeuring van deraad vantoezFcht enten blijke daarvan door alle ledenvan het college van bestuur-

en alle leden van de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de-------

handtekening van éénvan deze personen, danwordtdaarvan onderopgave-van reden melding gedaan. Het besluittot goedkeuring vandejaarstukken -strekt tot decharge. ------------------"--"-.
":;

5. Het college van bestuur isverplicht de in devorigetwee leden van dit artlKel -bedoelde"bescheiden ten minste zeven jaren lang te bewaren. -------

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING -----------------Artikel 22--------------------~~~~~"7~~~7~^

1 Het college van.bestuur is slechts met goedkeuring vande raadvantoezicht ende gemeenteraad bevoegd de statuten te wijzigen. ------------Een besluit van de raad van toezicht tot goedkeuring van het voorgenomen --

besluit tot wijziging van de statuten vereist een besluit met algemene stemmenin een vergadering waarin alle leden vande raadvantoezicht aanwezigziJn^-Indienindezevergadering niet alle leden van deraadvantoezicht aanwezig --

zijn, zalbinnen éénmaand nahethouden van deeerste vergadering een--tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht hetter""---

vergadering aanwezigeaantal ledenmetalgemenestemmen besluiten over-een zodanig voorstel kunnen worden genomen. ---------------

2. Bijdeoproepingtotdevergadering waarineenvoorstel tot (90edkeurin9 van"~

de)~stat'utenwijziging zalwordengedaan,dientzulkssteedstewordenvermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende dewoordelijke tekst--

van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. Determijn -

vandeoproeping bedraagtinditgevalten minstetiendagen,dedagvande--

vergadering en de dag van de oproeping niet meegerekend. ~~"-~~""""~~~
3. Een'statutenwijziging "treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte-
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!!-^)^T!Ï?'"Sder, l!dvan .hetcolte9evan bestuur is afzonderlijk bevoegd---

?!T!Ï-n-OJ!. riëlf_a,l<t^. te(cloen)yel'liJden-Hetcollegevanbestuurisverplicht-

eenauthentiek afschriftvandewijzigingeneenvolledige doorlopendetekst--

van de gewijzigde statuten neer te leggen bij het door de Kamervan"-^-'-'--4.

Koophandel gehouden handelsregister. ----_-_----...

Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikelvoor het besluittot juridische -

fusie ofjuridische splitsing. ------------.. """.".
ONTBINDING EN VEREFFENING --------_....
Artikel 23------------. -.-_...... ____"__

---

1 . Metbetrekkin9tot hetbesluittotontbinding vandestichting ishetbepaalde in -

het direct voorafgaande artikel van deze statuten van overeenkomstiae^-l. L...

toepassing. ----

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffenina -

van haar vermogen nodig is. ------_--"_". -".....

3. Bij^ontbinding van de stichting is het college van bestuur met de vereffenina-4.

belast, tenzij de raad van toezicht anders"besluit. ---

Gedurende de vereffening blijven deze statuten van kracht voor zover dat met-

devereffening verenigbaaris. Devereffenaars leggen rekening en-^-^-'-'-"-l-

5.

verantwoordingaf aan de gemeenteraad.------

Eeneventueel batigsaldowordtconform hetdoelvandestichting uitgekeerd--

aaneen doorhet college van bestuurmet goedkeuring van de raadvan-^-"--

6.

toezicht aan te wijzen instelling. -------. _-l-.. -".."...".

Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de -----

ontbonden stichting gedurendezevenjaren berusten onderdegene"diedaartoe -

door de vereffenaar(s) is aangewezen. ' ---

SLOTBEPALING---------. ---.... -.._...
Artikel 24 --------------........

Ln-a.ll!. g!v-alle, n w^rin dTbePalin9en vandezestatuten instrijdblijkentezijnmet-

dewet, prevaleert dewet. Inalle gevallendestichting betreffende waanndeze^--

statuten niet voorzien, beslist het college van bestuur. --------. ~.r.T7."

OVERGANGSBEPALING-----------

Pereenaugustustweeduizendnegentien makendevolgende personendeel uit-vanderaadvantoezicht(blijkens hetaandezeaktegehechte'raadsbesluitvan'de gemeente Hoeksche Waard van negen juli tweeduizend negentien):-----^-

-

deheerHeinrich ReinnierusJohannesHendricusGerlach, geborente ----.

?fT!l?r??? opzesentwintigdecembernegentienhonderdnegenenvijftjg. Hijis-

benoemd tot een augustus tweeduizend eenentwintig. --------------------Z----"-".
de heer Peter Bakhuizen, geboren te Rotterdam op dertig november ----ne9entierihonderdnegenenzestig. Hij is benoemd tot een'augustus------

tweeduizendeenentwintig.----------.-.....

de heer Jan Gerhard Onnink, geboren te Spijkenisse op acht maart-----negentienhonderdzesenzestig. Hij is benoemd tot een augustustweeduizend--

eenentwintig.

' ?!-h-e-ïrLJ-ïc-o_b, var,l_derLinden'9eborenteZwijndrecht optweeëntwintigjuni-negentienhonderdnegenenveertig. Hij is benoemd tot een augustus--0-^---

tweeduizend eenentwintig. ~-----------. _-. -^.. "..
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Debenoemingstermijnen wijken deels afvan hetbepaalde in artikel 5 lid7 inde-^-

statuten. Dit is als overgangsmaatregel om decontinuïteit van de raadvan toezicht te bewerkstelligen. -

Er zullen nog drie leden in de raad van toezicht worden benoemd. Deze----benoeming gebeurt pas na het ingaan van deze statutenwijziging. -------D^ze'akte wordt vandaag getekend in de gemeente Horst aan de Maas. ----

ik heb de identiteit van de verschenen persoon vastgesteld met het indeze akte-vermelde identiteitsbewijs. --------------

Deverschenen persoon heeft tijdig voor het ondertekenen een ontwerp van de--

akteontvangen.' Ikhebdeinhoudvandezeakteaandeverschenen persoon--entoegelicht, enhaargewezenopdegevolgendieuitdezeakte^-^---

ïoortvk)eien-zÏvindt hetgoed"datikdeaktemetvolledigvoorlees, zodatikdie--beperkt heb voorgelezen. --------~~"~""~::~7~^';

Onmiddellijk daarna hebben de verschenen persoon en ik de akte ondertekend. -(volgen handtekeningen)
VOORAFSCHRIFT
--7

^
^

