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--------------------------------------------- STATUTEN:------------------------------------------------
Naam en zetel------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 1.--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De stichting draagt de naam:-----------------------------------------------------------------

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Apeldoorn.--------------------------------
De stichting gebruikt in het verkeer met derden tevens de werknaam:-----------
Leerplein055.-------------------------------------------------------------------------------------

2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn.-----------------------------
Begripsbepalingen-----------------------------------------------------------------------------------
Artikel 2.--------------------------------------------------------------------------------------------------
In deze statuten wordt verstaan onder:----------------------------------------------------------
a. gemeente: de gemeente Apeldoorn;--------------------------------------------------------
b. gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Apeldoorn;-------------------
c. scholen: de openbare scholen voor primair onderwijs en scholen voor

voortgezet onderwijs, die onder het bestuur van de stichting ressorteren;-------
d. stichting: de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Apeldoorn;--------------------
e. college van bestuur: het bevoegd gezag van de stichting;---------------------------
f. raad van toezicht: de interne toezichthouder van de stichting;----------------------
g. GMR: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting.------
Doel--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 3.--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De stichting stelt zich ten doel:----------------------------------------------------------------

het geven van openbaar onderwijs in de zin van de Wet op het primair---------
onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs en het daartoe in stand------
houden en oprichten van scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de
gemeente Apeldoorn.---------------------------------------------------------------------------
Om haar doel te bereiken kan de stichting gebruik maken van alle middelen— 
die daaraan dienstbaar zijn.-------------------------------------------------------------------

2 Het openbaar onderwijs dat wordt verzorgd door de door de stichting in--------
stand gehouden openbare scholen draagt bij aan de ontwikkeling van de--------
leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en-------
maatschappelijk waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en— 
met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.

3 De stichting beoogt niet het maken van winst.-------------------------------------------
Vermogen------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 4--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen-----
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wordt gevormd door:----------------------------------------------------------------------------
a. rijks bekostiging;---------------------------------------------------------------------------
b. vergoedingen voor de door de stichting verleende diensten;------------------
c. subsidies, giften en donaties;-----------------------------------------------------------
d. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten, met dien---------------

verstande dat erfstellingen slechts kunnen worden aanvaard onder----------
het voorrecht van boedelbeschrijving;------------------------------------------------

e. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.-----------------------------------------
2 Aan het vermogen van de stichting mag geen andere bestemming worden-----

gegeven dan ter bevordering van het doel van de stichting.-------------------------
Organen en goed bestuur-------------------------------------------------------------------------
Artikel 5.-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De stichting kent als organen:----------------------------------------------------------------

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

2. De organen bedoeld in het eerste lid zijn verantwoordelijk voor de----------------
ontwikkeling, naleving en handhaving van goed onderwijsbestuur.----------------

3. De stichting hanteert de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs.-----------
College van bestuur; samenstelling en benoeming-------------------------------------
Artikel 6.-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door het college van bestuur. Het

aantal leden van het college van bestuur wordt door de raad van toezicht------
vastgesteld.----------------------------------------------------------------------------------------

2. De leden van het college van bestuur worden benoemd door de raad van-----
toezicht, al dan niet voor bepaalde tijd.----------------------------------------------------

3. Benoeming vindt plaats aan de hand van een door de raad van toezicht, na—
verkregen advies van de GMR, vast te stellen openbare werving- en------------
selectieprocedure en vooraf openbaar gemaakte profielen.-------------------------

4. De raad van toezicht benoemt één van de leden van het college van bestuur
tot voorzitter.--------------------------------------------------------------------------------------

5. De leden van het college van bestuur worden benoemd voor de duur van 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 bestuur zijn bevoegdheden.---------------------------------
Indien binnen zes maanden na het ontstaan van een vacature in het college
van bestuur geen benoeming van een opvolgend lid van het college van-------
bestuur tot stand is gekomen, dan wel binnen die termijn de raad van toezicht
niet heeft besloten het aantal leden van het college van bestuur te---------------
verminderen, kan de meest gerede belanghebbende een verzoek indienen bij 
de president van de rechtbank binnen wiens arrondissement de stichting is— 
gevestigd, om een voorlopige voorziening te treffen waarbij al dan niet tijdelijk 
een bestuurder wordt aangewezen zolang de raad van toezicht niet zelf heeft 
voorzien in de vacature. Het indienen van een verzoek om een voorlopige----



voorziening laat onverlet de bevoegdheid van de raad van toezicht om alsnog
in de vacature binnen het college van bestuur te voorzien.--------------------------

7. De leden van het college van bestuur worden periodiek beoordeeld door de— 
raad van toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, kan in een
nadere regeling worden uitgewerkt.---------------------------------------------------------

College van bestuur; schorsing en ontslag; defungeren, belet en-----------------
ontstentenis--------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 7.--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De raad van toezicht schorst en ontslaat de leden van het college van----------

bestuur.---------------------------------------------------------------------------------------------
2. Indien een 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 dan wel tot opheffing of verlenging van de schorsing. Bij gebreke van 
een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing.----------------------

3. Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal worden------
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 heeft genomen.--------------------------------------------------------------------

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

5. Een lid van het college van bestuur defungeert voorts:-------------------------------
a. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn------

vermogen;------------------------------------------------------------------------------------
b. door zijn vrijwillig aftreden;--------------------------------------------------------------
c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens

zijn eventuele herbenoeming;----------------------------------------------------------
d. door zijn ontslag door de rechtbank;-------------------------------------------------
e. - ingeval van een -al dan niet tijdelijke- benoeming door de rechtbank —

zodra de raad van toezicht alsnog heeft voorzien in de vacature;-----------
f. door zijn overlijden.------------------------------------------------------------------------

6. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het college van
bestuur, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden of het--------------
overblijvende lid van het college van bestuur.-------------------------------------------
Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van het college van bestuur— 
berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de raad van toezicht - niet uit 
zijn midden - aan te wijzen personen, onverminderd de verplichting voor de— 
raad van toezicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien.-----------------

7. Onder belet wordt in ieder geval verstaan:------------------------------------------------
a. schorsing;------------------------------------------------------------------------------------
b. ziekte;-----------------------------------------------------------------------------------------
c. onbereikbaarheid,--------------------------------------------------------------------------
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in de gevallen onder b en c bedoeld zonder dat gedurende een termijn van—
veertien dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de-------
stichting heeft bestaan.-------------------------------------------------------------------------

College van bestuur; taken en bevoegdheden---------------------------------------------
Artikel 8.-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het college van bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder-----

toezicht van de raad van toezicht. Het college van bestuur is verantwoordelijk 
voor het gevoerde beleid en legt hierover verantwoording af aan de raad van
toezicht. Aan het college van bestuur komen in de stichting alle taken en------
bevoegdheden toe, die tot het bevoegd gezag als bepaald in de------------------
onderwijsregelgeving behoren en die niet door de wet of de statuten aan------
andere organen of derden zijn opgedragen.---------------------------------------------

2. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het college van----------
bestuur zich naar het doel en het belang van de door de stichting in stand-----
gehouden scholen en het belang van de samenleving.-------------------------------

3. Het college van bestuur is slechts met goedkeuring van de raad van toezicht
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,-----
vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van—
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk--------------------
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot---------
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.--------------------------
Het ontbreken van deze goedkeuring kan aan derden worden---------------------
tegengeworpen.----------------------------------------------------------------------------------

4. De goedkeuring van de raad van toezicht is voorts vereist voor--------------------
bestuursbesluiten inzake:----------------------------------------------------------------------
a. samenwerkingsovereenkomsten welke niet binnen de begroting zijn--------

opgenomen en waarvan het belang meer bedraagt dan een door de--------
raad van toezicht vastgesteld en aan het college van bestuur----------------
meegedeeld bedrag;----------------------------------------------------------------------

b. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal------
werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdbestek-------------------------

c. ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een----------------
aanmerkelijk aantal werknemers in dienst van de stichting;-------------------

d. een aanvraag tot faillissement of van surseance van betaling;---------------
e. (het doen van een voorstel tot) opheffing of afsplitsing van (een deel------

van) door de stichting in stand gehouden scholen;-------------------------------
f. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een------------

andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van--------
ingrijpende betekenis is voor de stichting of de in stand te houden----------
scholen;--------------------------------------------------------------------------------------

g. het vaststellen of wijzigen van het strategisch meerjarenplan.----------------
5. De raad van toezicht kan besluiten dat indien het belang van een----------------

rechtshandeling als bedoeld in dit artikel beneden een door de raad van-------
toezicht vast te stellen grens blijft, goedkeuring door de raad van toezicht niet 
is vereist.-------------------------------------------------------------------------------------------
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6. De raad van toezicht kan ook andere dan de in het vierde lid genoemde--------

besluiten aan zijn goedkeuring onderwerpen, mits dit vooraf kenbaar is---------
gemaakt aan het college van bestuur.-----------------------------------------------------

7. Het college van bestuur verstrekt de raad van toezicht gevraagd en--------------
ongevraagd alle informatie omtrent alle onderwerpen de stichting betreffende
die voor een goed functioneren van de raad van toezicht naar het oordeel-----
van de raad van toezicht nodig of dienstig zijn. De raad van toezicht kan ter— 
zake nadere regels stellen.--------------------------------------------------------------------

College van bestuur; vertegenwoordiging--------------------------------------------------
Artikel 9.--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het college van bestuur. De----------

bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan elk lid van het 
college van bestuur afzonderlijk.-------------------------------------------------------------

2. 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.---------------------------------------

College van bestuur; vergadering en besluitvorming-----------------------------------
Artikel 10.------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Vergaderingen van het college van bestuur zijn openbaar voor zover het-------

college van bestuur niet - gemotiveerd per agendapunt - beslist dat---------------
openbaarheid tegen het belang van de stichting is of een ontoelaatbare---------
inbreuk op de privacy van personen oplevert.-------------------------------------------
Van een besloten vergadering wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat 
niet openbaar wordt gemaakt, tenzij het college van bestuur anders beslist.—

2. In de vergadering van het college van bestuur heeft ieder lid van het college 
van bestuur recht op het uitbrengen van één stem. Het college van bestuur—
besluit bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.---------
In het geval de stemmen staken brengt het college van bestuur de raad van— 
toezicht hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte. Binnen drie weken na—
ontvangst van deze schriftelijke mededeling overlegt de voorzitter van de------
raad van toezicht met het college van bestuur over het voorgenomen-------------
besluit. Na dit overleg neemt het college van bestuur alsnog een besluit.---------
Indien dan alsnog de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.--------

3. Een lid van het college van bestuur kan zich ter vergadering door een----------
schriftelijk - daaronder mede begrepen per e-mail of fax - gevolmachtigd-------
ander lid van het college van bestuur doen vertegenwoordigen.-------------------

4. Besluiten van het college van bestuur kunnen ook buiten vergadering tot------
stand komen, mits dit schriftelijk -daaronder mede begrepen per e-mail of-----
fax- geschiedt en alle leden van het college van bestuur zich voor het-----------
desbetreffende voorstel uitspreken.---------------------------------------------------------

5. Indien een lid van het college van bestuur direct of indirect een persoonlijk—
tegenstrijdig belang heeft met de stichting, neemt hij geen deel aan de---------
beraadslaging en besluitvorming terzake binnen het college van bestuur.-----
Indien alle leden van het college van bestuur een tegenstrijdig belang, als-----
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bedoeld in de vorige zin, hebben, is het college van bestuur alsnog bevoegd, 
met dien verstande dat de overwegingen die aan het besluit ten grondslag—
liggen schriftelijk worden vastgelegd en het besluit voorafgaande-----------------
goedkeuring van de raad van toezicht behoeft.-----------------------------------------

6. Het college van bestuur dient met inachtneming van deze statuten een---------
bestuursreglement op te stellen, waarin aangelegenheden het college van— 
bestuur intern betreffende nader worden geregeld, daaronder begrepen de— 
vergaderwijze, overige werkwijze en de wijze waarop de door het college van
bestuur te nemen besluiten tot stand komen, alsmede de eventuele-------------
onderlinge verdeling van taken.--------------------------------------------------------------

Raad van toezicht; samenstelling en benoeming-----------------------------------------
Artikel 11.------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen-----

aantal personen van minimaal vijf (5) en maximaal zeven (7) van elkaar--------
onafhankelijke natuurlijke personen.--------------------------------------------------------

2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de gemeenteraad
voor een periode van vier jaar.---------------------------------------------------------------
Aftreden geschiedt volgens een door de raad van toezicht op te---------------------
stellen rooster van aftreden. Een volgens rooster aftredend lid van de raad-------
van toezicht is onmiddellijk herbenoembaar. Herbenoeming is slechts-----------
eenmaal mogelijk.--------------------------------------------------------------------------------

3. De benoeming van leden van de raad van toezicht geschiedt op bindende-----
voordracht van de raad van toezicht, tenzij de benoeming geschiedt op--------
bindende voordracht van de GMR danwel de oudergeleding als in lid 4---------
bedoeld.--------------------------------------------------------------------------------------------

4. Eén (1) lid van de raad van toezicht wordt benoemd op bindende voordracht
van de GMR, met dien verstande dat een meerderheid van de--------------------
oudergeledingen deze voordracht ondersteunt.-----------------------------------------
In aanvulling daarop:----------------------------------------------------------------------------
(i) wordt één (1) lid van de raad van toezicht benoemd op bindende-----------

voordracht van de oudergeledingen, indien en voor zover de raad van— 
toezicht bestaat uit vijf (5) of zes (6) personen;-----------------------------------

(ii) worden twee (2) leden van de raad van toezicht benoemd op bindende—
voordracht van de oudergeledingen, indien en voor zover de raad van— 
toezicht bestaat uit zeven (7) personen.---------------------------------------------

5. De voordrachten als hiervoor bedoeld vinden plaats aan de hand van een-----
door de raad van toezicht, na verkregen advies van de GMR, vast te stellen—
openbare werving- en selectieprocedure en vooraf openbaar gemaakte--------
profielen.--------------------------------------------------------------------------------------------

6. Wanneer de raad van toezicht meent dat een voorgedragen kandidaat niet— 
voldoet aan het op de vacante positie betrekking hebbende profiel, dan deelt
hij dit gemotiveerd mee aan de (oudergeleding van de) GMR. De-----------------
(oudergeleding van de) GMR heeft het recht om binnen drie (3) maanden-----
een nieuwe kandidaat bindend voor te dragen.-----------------------------------------

7. Leden van de raad van toezicht functioneren onafhankelijk.-------------------------
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8. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een--------------

vicevoorzitter.-------------------------------------------------------------------------------------
Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de raad van toezicht—
besluiten tot een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden en het-----
instellen van een of meer commissies ter advisering aan de raad van-----------
toezicht.---------------------------------------------------------------------------------------------

9. Ingeval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden,-------
onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van— 
zijn ledental te nemen.--------------------------------------------------------------------------

10. Eenmaal per jaar wordt het functioneren van de raad van toezicht als zodanig
geëvalueerd.---------------------------------------------------------------------------------------

11. De leden van de raad van toezicht genieten geen andere beloning voor hun—
werkzaamheden dan toegestaan onder de voor algemeen nut beogende------
instellingen als bedoeld in artikel 2 lid 3 onder m juncto artikel 5b Algemene— 
wet inzake rijksbelastingen geldende wet- en regelgeving. Zij hebben recht— 
op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte—
kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.----------------------------------------------
Eventuele beloning en onkostenvergoedingen van leden van de raad-----------
van toezicht geschieden met inachtneming van het in de eerste en tweede—
volzin van dit lid bepaalde, op basis van een door de raad van toezicht---------
vastgesteld - en op hoofdlijnen in het jaarverslag openbaargemaakt------------
reglement. Jaarlijks wordt door het college van bestuur uitdrukkelijk in de------
jaarrekening verantwoord welke bedragen op grond van deze regeling zijn— 
u itg eg e ve n.----------------------------------------------------------------------------------------

Raad van toezicht; schorsing, ontslag, defungeren en belet of ontstentenis— 
Artikel 12.------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Een lid van de raad van toezicht defungeert:--------------------------------------------

a. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn------
vermogen;-----------------------------------------------------------------------------------

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 overlijden;------------------------------------------------------------------------
e. door zijn ontslag verleend door de rechtbank;-------------------------------------
f. door zijn ontslag hem verleend door de raad van toezicht bij besluit--------

genomen met algemene stemmen van de in functie zijnde leden van de—
raad van toezicht, met uitzondering van het betrokken lid van de raad-----
van toezicht.---------------------------------------------------------------------------------

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, is de gemeenteraad -mits
op voorstel van de raad van toezicht - te allen tijde bevoegd een lid van de— 
raad van toezicht te ontslaan.----------------------------------------------------------------

3. Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst door de raad van------
toezicht.---------------------------------------------------------------------------------------------

4. Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst, dient binnen drie-----------
maanden na ingang van de schorsing te worden besloten tot ontslag van het
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lid van de raad van toezicht dan wel tot opheffing of verlenging van de----------
schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de
schorsing.------------------------------------------------------------------------------------------
Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal worden------
genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden verlengd voor drie 
maanden, 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 zich in de vergadering van de raad van toezicht waarin—
schorsing of verlenging daarvan aan de orde is te verantwoorden. Daarbij------
kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.------------------------------------------

5. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van------
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.---------------------------------------------------------------
In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht zal
door de president van de Rechtbank binnen wiens arrondissement de----------
stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad— 
van toezicht, hetzij het college van bestuur, hetzij de GMR, met inachtneming
van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe raad van toezicht worden------
benoemd.------------------------------------------------------------------------------------------

6. Onder belet wordt in ieder geval verstaan:-----------------------------------------------
a. schorsing;------------------------------------------------------------------------------------
b. ziekte;-----------------------------------------------------------------------------------------
c. onbereikbaarheid,--------------------------------------------------------------------------
in de gevallen onder b en c bedoeld zonder dat gedurende een termijn van— 
veertien dagen de mogelijkheid van contact tussen de toezichthouder en de 
Stichting heeft bestaan.------------------------------------------------------------------------

Raad van toezicht; taken en bevoegdheden------------------------------------------------
Artikel 13.------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op de-----------

verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, het beleid van het----------
college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de
door haar in stand gehouden scholen.-----------------------------------------------------
De raad van toezicht staat het college van bestuur met raad terzijde, fungeert
als klankbord en kan het college van bestuur gevraagd en ongevraagd---------
adviseren.------------------------------------------------------------------------------------------

2. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang
van de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen.-------------

3. De raad van toezicht kan met inachtneming van deze statuten een nadere----
regeling opstellen, waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende-----
leden wordt geregeld. Ook overigens kan de raad van toezicht zijn---------------
werkzaamheden en al wat zijn functioneren betreft nader bij dit reglement-----
regelen.---------------------------------------------------------------------------------------------

4. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat de------
raad van toezicht een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan------------
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uitoefenen. De raad van toezicht houdt in ieder geval toezicht op het------------
functioneren van het college van bestuur en het naleven door het college van
bestuur van de voor de stichting wettelijke verplichtingen, de Code Goed------
Bestuur in het primair onderwijs en eventuele afwijkingen van die code.--------

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

6. De raad van toezicht pleegt ten minste tweemaal per jaar overleg met de------
GMR.------------------------------------------------------------------------------------------------

Raad van toezicht; vergadering en werkwijze----------------------------------------------
Artikel 14.------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De raad van toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar en voorts zo------

dikwijls de voorzitter of twee of meer leden van de raad van toezicht dit--------
wenselijk acht(en).-------------------------------------------------------------------------------

2. Indien de Raad van Toezicht zulks wenselijk acht, wonen de leden van het— 
college van bestuur de vergadering van de raad van toezicht bij en hebben—
een adviserende stem.-------------------------------------------------------------------------
Ten minste één keer per jaar vergadert de raad van toezicht in afwezigheid—
van het college van bestuur. In deze vergadering komen het onderlinge--------
functioneren van de raad van toezicht en het college van bestuur aan de-------
orde, alsmede het functioneren van het college van bestuur en de individuele 
leden van het college van bestuur.----------------------------------------------------------

3. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk 
-daaronder mede begrepen per e-mail of fax- gevolmachtigd ander lid van de 
raad van toezicht doen vertegenwoordigen. Een lid van de raad van toezicht 
kan ten hoogste voor één ander lid van de raad als gevolmachtigde optreden.

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

5. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering tot stand—
komen, mits dit schriftelijk - daaronder mede begrepen per e-mail of fax-------
geschiedt en alle leden van de raad van toezicht zich voor het desbetreffende
voorstel uitspreken.------------------------------------------------------------------------------
Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.-----------------------------

6. Indien een lid van de raad van toezicht direct of indirect een persoonlijk--------
tegenstrijdig belang heeft met de stichting, neemt hij geen deel aan de---------
beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de raad van toezicht. Indien 
alle leden van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang, als bedoeld in—
de vorige zin, hebben, is de raad van toezicht alsnog bevoegd, met dien-------
verstande dat de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen--------
schriftelijk worden vastgelegd.----------------------------------------------------------------

7. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de raad van------
toezicht kan in het reglement van de raad van toezicht geschieden.--------------
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Boekjaar en jaarstukken---------------------------------------------------------------------------
Artikel 15.------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.-------------------------
2. Het college van bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de---------

stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar— 
rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.-------------------------------------

3. Het college van bestuur stelt jaarlijks, vóór een in overleg met de raad van— 
toezicht te bepalen tijdstip, een begroting op voor het komende boekjaar. Het
college van bestuur zendt de begroting, tezamen met de in lid 7 bedoelde-----
ontvangen zienswijze op de jaarrekening van het laatst verstreken boekjaar— 
en zijn commentaar daarop aan de raad van toezicht en legt de begroting ter
goedkeuring aan de raad van toezicht voor. Na goedkeuring door de raad-----
van toezicht wordt de begroting vervolgens uiterlijk op eenendertig december
vastgesteld door het college van bestuur. Het college van bestuur zendt-------
binnen twee weken na vaststelling van de begroting een afschrift daarvan -—
waaronder begrepen een reactie op de ontvangen zienswijze op de-------------
jaarrekening - aan de gemeenteraad.------------------------------------------------------

4. 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. Het verslag wordt-----
openbaar gemaakt.------------------------------------------------------------------------------

5. Na afloop van een boekjaar maakt het college van bestuur een jaarrekening 
en een bestuursverslag op over dat boekjaar, welke jaarstukken vergezeld— 
worden van een rapport van een registeraccountant en legt deze stukken ter 
goedkeuring voor aan de raad van toezicht. De registeraccountant wordt door
de raad van toezicht benoemd en brengt gelijkelijk aan het college van---------
bestuur en de raad van toezicht verslag uit over zijn bevindingen.----------------

6 Na goedkeuring door de raad van toezicht wordt de jaarrekening uiterlijk op— 
dertig juni van het jaar volgend op het betreffende boekjaar, vastgesteld door
het college van bestuur.------------------------------------------------------------------------
Ten blijke van vaststelling respectievelijk goedkeuring worden de jaarstukken
door alle leden van het college van bestuur en alle leden van de raad van-----
toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hun, dan-------
wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan.----------------------------

7. Het college van bestuur zendt de in lid 5 bedoelde jaarrekening uiterlijk op—
één juli van het jaar volgend op het betreffende boekjaar aan de------------------
gemeenteraad. De gemeenteraad kan zijn zienswijze over de jaarrekening— 
uiterlijk op vijftien november van het jaar volgend op het betreffende boekjaar 
aan het college van bestuur toezenden.---------------------------------------------------

8. Het college van bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel---------
bedoelde bescheiden ten minste zeven jaren lang te bewaren.--------------------

Statutenwijziging-------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 16.------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Het college van bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit tot--------

statutenwijziging behoeft de voorafgaande goedkeuring van de---------------------
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raad van toezicht. Het besluit tot statutenwijziging behoeft voorts de---------------
voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad.------------------------------------

2 Het besluit van het college van bestuur tot statutenwijziging wordt genomen----
in een vergadering van het college van bestuur waarin alle in functie zijnde------
leden van het college van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn niet
alle leden van het college van bestuur ter vergadering aanwezig of----------------
vertegenwoordigd, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, 
te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de bedoelde— 
vergadering, waarin het besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal—
leden va het college van bestuur dat ter vergadering aanwezig danwel----------
vertegenwoordigd is.----------------------------------------------------------------------------

3 Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging—
zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een— 
afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde 
wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping— 
bedraagt in dit geval ten minste twee weken.--------------------------------------------

4 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële------
akte is opgemaakt. Elk lid van het college van bestuur is bevoegd deze akte 
te doen verlijden.---------------------------------------------------------------------------------

5 De leden van het college van bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift—
van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde----------
statuten neer te leggen op het kantoor van het door de Kamer van---------------
Koophandel gehouden handelsregister.---------------------------------------------------

Ontbinding en vereffening------------------------------------------------------------------------
Artikel 17.------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Met betrekking tot het besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde—

in artikel 16 van deze statuten van overeenkomstige toepassing.-----------------
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot-------------

vereffening van haar vermogen nodig is.--------------------------------------------------
3. De vereffening geschiedt door een door het college van bestuur met------------

goedkeuring van de raad van toezicht aan te wijzen (rechts)persoon of---------
(rechts)personen.--------------------------------------------------------------------------------

4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel-----
mogelijk van kracht.-----------------------------------------------------------------------------

5. De raad van toezicht stelt de bestemming van het batig liquidatiesaldo vast,— 
met dien verstande dat het batig liquidatiesaldo van de ontbonden stichting— 
zal worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling, 
als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen (of daarvoor in 
de plaats tredende wetgeving), met een gelijksoortige doelstelling of van een
buitenlandse instelling die uitsluitend dan wel nagenoeg uitsluitend het---------
algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft.-----------------

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de----------
ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder degene die--------
daartoe door de vereffenaar(s) is aangewezen.-----------------------------------------
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