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Onderwerp:  
Situatie bestuur openbaar basisonderwijs Hekendorp en Oudewater 

Kennisnemen van: 
De stand van zaken rondom de Stichting Onderwijs Primair, en dan met name bij de raad van toezicht en 
het college van bestuur. 

Inleiding: 
De Stichting Onderwijs Primair is een stichting voor openbaar onderwijs (verder de stichting), en biedt 
primair onderwijs aan kinderen op achttien scholen in de gemeenten Krimpenerwaard, Montfoort en 
Oudewater. In Oudewater is de stichting het schoolbestuur van de openbare basisscholen Goejanverwelle 
en Schakels.  
 
De stichting heeft een raad van toezicht.  Taken en bevoegdheden die oorspronkelijk bij uw raad lagen, zijn 
als het ware aan de raad van toezicht gedelegeerd. Het enige waar de gemeenteraad in dit model over 
gaat, is het benoemen van de leden van Raad van Toezicht. Uw raad benoemt de leden van raad van 
toezicht. Uitgangspunt is dat de stichting voor openbaar onderwijs autonoom en zelfstandig is. De raad van 
toezicht fungeert als intern toezichtsorgaan en is, naast het toezicht op het functioneren van de organisatie 
in het algemeen en het schoolbestuur in het bijzonder, belast met vaststelling van de begroting, het 
jaarverslag en het strategisch beleid.  
 
Daarnaast benoemt de raad van toezicht het college van bestuur (in de praktijk is dit 1 persoon), die haar 
met raad terzijde staat en fungeert als klankbord. De raad van toezicht en het college van bestuur moeten 
zich houden aan de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs. Ondanks het op afstand geplaatste 
bestuur,  blijft de  gemeente  verplicht om extern toezicht te houden, vanwege haar grondwettelijke plicht 
om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs in de gemeente. Dit toezicht kan echter slechts een 
terughoudend en repressief karakter hebben.  
 
 
 
 



 

 

Kernboodschap: 

Zorgen 

Sinds februari 2016 zijn er achtereenvolgens vier interim college van bestuursleden aangesteld binnen de 
stichting. Hierdoor is er lange tijd geen sprake geweest van continuïteit. Eind 2018 heeft de raad van 
toezicht een vast nieuw college van bestuur aangesteld, in de persoon van mevrouw Liesbeth Augustijn.   
 

Vanaf het najaar 2018 hebben de gemeenten Krimpenerwaard, Montfoort en Oudewater meerdere signalen 
ontvangen van schoolleiders van de  stichting. Op dat moment liep ook het vacaturetraject voor een vast 
college van bestuur. Eind oktober 2018 hebben de wethouders openbaar onderwijs van de drie gemeenten 
een brief verzonden naar de raad van toezicht. Hierin hebben de wethouders hun zorg uitgesproken over 
de ontwikkelingen binnen de stichting. Daarnaast is een beroep gedaan op de raad van toezicht om bij het 
aanstellen van een nieuwe bestuurder zwaar te hechten aan de in de profielschets vermelde aspecten van 
vertrouwen, verbinding en samenwerking.  Op hetzelfde moment heeft de raad van toezicht de colleges van 
de gemeenten verzocht om de gemeenteraden voor te stellen de voorzitter te herbenoemen. Omdat de 
wethouders eerst graag in gesprek wilden met de raad van toezicht over de ontvangen zorgen en signalen,  
is deze herbenoeming nog niet in procedure genomen. Het gesprek met de raad van toezicht heeft op 11 
februari 2019 plaats gehad. Er is gesproken over de ontvangen signalen, de toekomst van de stichting en 
de relatie tussen de stichting en de gemeenten.  
 
Rol raad van toezicht 
De stichting heeft een onrustige periode van drie jaar gekend zonder vast college van bestuur. Ook de raad 
van toezicht kende veel wisselingen. In 2017 zijn vier van de vijf leden van de raad van toezicht afgetreden. 
Voor hen zijn vier nieuwe personen tegelijkertijd in september 2017 door de gemeenteraden benoemd als 
lid (17R.00679.) Hierdoor was er geen sprake van continuïteit en stabiliteit in het algemeen en dagelijks 
bestuur. De leden van de raad van toezicht hebben zich in die periode ingezet voor de stichting en veel tijd 
en energie geïnvesteerd om hetgeen zij aantroffen om te buigen en om grip te krijgen op het reilen en 
zeilen van de stichting, waaronder de financiën. Helaas liepen de tekorten op. Was er in 2016 nog een 
positief resultaat van ruim € 144.000, in 2017 was het resultaat ruim € 375.000 negatief, in 2018 is er een 
tekort van ruim € 578.000 begroot. Pas vanaf 2021 zal naar verwachting de begroting weer enigszins in de 
pas gaan lopen. 
 
De gemeenten hebben op 14 maart 2019 een schrijven ontvangen van de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (verder GMR) van de stichting over het niet goed functioneren van én het gebrek 
aan vertrouwen in de raad van toezicht. Als reactie daarop heeft de raad van toezicht in een brief van 19 
maart laten weten terug te zullen treden, maar nog wel aan te willen blijven tot 1 juli 2019 mits  
herbenoeming van de voorzitter per direct en met terugwerkende kracht door de gemeenten wordt 
geformaliseerd. De brief van de raad van toezicht is, conform uw verzoek om de raad te informeren, als 
bijlage toegevoegd aan deze raadsinformatiebrief (19.007169.) 
 
Geen herbenoeming 

Voor de stichting is het van groot belang dat er gewerkt wordt aan rust, structuur en vertrouwen. Door het 
vast aanstellen van de huidige bestuurder per 1 januari 2019 is er een nieuw dagelijks bestuur. De GMR én 
directeurenberaad (schoolleiders) hebben uitgesproken de nieuwe bestuurder te steunen. In de raad van 
toezicht is onvoldoende vertrouwen. Om die reden hebben de colleges dan ook besloten de herbenoeming 
van de voorzitter niet voor te dragen aan hun drie gemeenteraden. De colleges achten het niet in het 
belang van de stichting om een voordracht voor herbenoeming van de voorzitter te doen, wetende dat het 
draagvlak hiervoor ontbreekt.  
 

Vervolg: 
De colleges van de gemeenten Krimpenerwaard, Montfoort en ons college zijn in gesprek gegaan met het 
college van bestuur en met de GMR over het vormen van een ad interim raad van toezicht. De verwachting 
is dat de colleges binnen een maand een voordracht zullen doen voor het benoemen van de leden van de 
ad interim raad van toezicht, aan hun gemeenteraden. 



 

Deze personen krijgen de opdracht een voltallige raad van toezicht te vormen, en het nieuwe college van 
bestuur met raad en daad bij te staan. Ter voorbereiding hierop wordt samen met het college van bestuur, 
de GMR en de drie gemeenten, onderzocht hoe goed bestuur in de toekomst het beste kan worden 
vormgeven.  
 
Daarbij hoort een heldere taakafbakening en passende autonomie (ook financieel) voor schoolleiders, 
college van bestuur, raad van toezicht en de gemeenten. Het is het van groot belang dat er, in nauwe 
samenwerking met het college van bestuur, snel rust en vertrouwen komt binnen de stichting. Uiteindelijk is 
dit in het belang van de leerlingen, hun leerkrachten en hun ouders. Uw raad kan de voordracht van nieuwe 
leden voor een ad interim raad van toezicht van ons college dan ook op korte termijn verwachten. 
 

 

Financiën 

 

NVT 

 

Bijlagen 

 
- Brief raad van toezicht Stichting Onderwijs Primair van 15 maart 2019; aftreden (19.007169) 
- Statuten Stichting Onderwijs Primair (18.011855) 

 

 

 

 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 

 

De secretaris,      De burgemeester, 

     

ir. W.J. Tempel     mr. drs. P. Verhoeve 

 

 

 

 

  

 

 
 

 



Raad van Toezicht Stichting Onderwijs Primair 

Aan: 
De wethouders van onderwijs in de gemeenten Oudewater, Krimpen a/d IJssel en Montfoort 
Cc: bestuurder, leden van de GMR en het directeurenberaad van Stichting Onderwijs Primair 

Stolwijk, 15 maart 2019 

Betreft: aftreden Raad van Toezicht Stichting Onderwijs Primair 

Geachte mevrouw Sleeuwenhoek, heer Rensen, heer Duindam, 

Met grote betrokkenheid en toewijding hebben de leden van Raad van Toezicht van Stichting 
Onderwijs Primair zich vanaf haar formele benoeming in oktober 2017 ingezet voor het openbaar 
onderwijs in de Krimpenerwaard, Oudewater en Montfoort . Die periode kenmerkte zich door 
verschillende verrassingen, onverwachte wendingen, het zoeken en vinden van een nieuwe 
bestuurder, stagnatie van herbenoeming van de voorzitter van de RvT en een bijzondere ontknoping 
in de vorm van een kort geding tegen de oud-interim-bestuurder. Dat vraagt vertrouwen in de RvT 
van u, van de directeuren, GMR en niet in de laatste plaats, van het bestuur van de stichting. 

Er is sinds ons aantreden veel tijd en energie geïnvesteerd om hetgeen wij aantroffen om te buigen 
om 'in control ' te komen. In bijna anderhalf jaar is een nieuwe permanente bestuurder benoemd, is 
er meer grip op de financiën gekomen en is de onderwijskwaliteit onverminderd goed. Langzaam 
ontstaat er ons inziens dan ook meer rust en controle in de organisatie. Ondanks de inzet is onze 
opgave nog lang niet af. Helaas constateren we na de gesprekken met de GMR en het 
directeurenberaad, volgend op het gesprek met u, dat er desondanks onvoldoende vertrouwen is in 
de RvT. Na zorgvuldig beraad heeft de RvT in haar extra vergadering van 12 maart j l . dan ook 
moeten besluiten om collectief af te treden. Het spijt ons oprecht dat de RvT daardoor haar werk 
niet kan afmaken. 

Na onze ontmoeting met u enige weken geleden, verkeert de raad in een gemankeerde positie. Op 
ons inziens onduidelijke gronden is de herbenoeming van de voorzitter van de RvT niet 
geformaliseerd. De voorwaarde van u om van zowel GMR als directeurenberaad van de stichting 
opnieuw expliciet steun te verkrijgen voor een herbenoeming - van een lid, of in dit geval de 
voorzitter van de raad van toezicht die nog maar anderhalfjaar geleden na uitgebreide procedure is 
benoemd - heeft in onze ogen mede bijgedragen aan de ontstane situatie waarbij de GMR en het 
directeurenberaad positie heeft verkregen. Een situatie waarbij wij constateren - na overleg met u, 
de GMR en met het directeurenberaad - dat er verschil van inzicht bestaat over ons functioneren en 
daarmee onvoldoende vertrouwen is ontstaan in de Raad van Toezicht. 

Tot slot: wij voelen ons verantwoordelijk voor een behoorlijke overdracht aan een nieuw te 
benoemen RvT. Aan de benoeming van een nieuwe RvT zullen wij niet actief meewerken; wel zouden 
wij dit op uw verzoek kunnen initiëren. Om dat proces te organiseren en om de noodzakelijke 
verantwoordelijkheden van de RvT te kunnen uitoefenen, zijn wij bereid om tot 1 juli a.s. onze rol als 
toezichthouder te blijven vervullen. Als tegenprestatie vertrouwen wij erop dat de herbenoeming 



van de voorzitter van de RvT per direct en met terugwerkende kracht door de wethouders wordt 
geformaliseerd. De intentie hiertoe vernemen we graag op zeer korte termijn. 

Om u tijdig in op de hoogte te stellen van het hiervoor beschreven terugtreden van de RvT, hebben 
wij op vrijdag 15 maart j l . mevr. Van der Meer alvast op de hoogte gebracht van de inhoud van deze 
brief, met het verzoek haar collega's in Montfoort en Oudewater hiervan op de hoogte te stellen. 

Met vriendelijke groet, 

Raad van Toezicht Stichting Onderwijs Primair: Namens de Raad van Toezicht 
ondertekend door Hans den Boer 

Hans den Boer 
Bart Moesbergen 
Sjoerd Slagter 
Marjel Sterrenberg 
Ronald Rutte 
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Registratiedatum. 14/06/2018 
Behandelend afdeling 
Afgehandeld door/op. 

Geachte gemeenteraad, 

Het college van bestuur en de raad van toezicht van Stichting Onderwijs Primair wensen, gezien onder meer 
de meest recente versie van de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs en de inwerkingtreding op 1 
januari 2017 van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen de statuten van Onderwijs Primair 
te actualiseren. 

Bijgaand treft u de huidige statuten en de concept akte van statutenwijziging van Onderwijs Primair aan 
(bijlagen 1 en 2) 

De statutenwijziging actualiseert de statuten van Onderwijs Primair en bevat een technische verbeterslag die 
de scheiding tussen bestuur en intern toezicht verder verduidelijkt en professionaliseert. De 
onderwijswetgeving schrijft voor dat de functies bestuur en intern toezicht goed worden gescheiden en dat 
het intern toezicht door de raad van toezicht onafhankelijk geschiedt. Voorts versterkt het voorstel de positie 
van de medezeggenschapsraad bij de werving en benoeming van de bestuurders en de leden van de raad 
van toezicht. De medezeggenschapsraad wordt bij de werving van alle toezichthouders betrokken. 

De huidige zeggenschap en (goedkeurende) bevoegdheden van de gemeenteraden blijven uiteraard 
behouden. Deze bevoegdheden zien op het toezicht op het openbaar karakter van het onderwijs en het 
extern op het algemeen functioneren van Onderwijs Primair als bevoegd gezag. De relatie met de 
gemeenten wijzigt met deze statutenwijziging dan ook uitdrukkelijk niet. 

Aangezien de afgelopen jaren het financiële toezicht door de Inspectie van het Onderwijs is geïntensiveerd 
en de gemeenten door de diverse decentralisaties meer algemene taken hebben gekregen, is het wel de 
wens om de huidige afspraken over de uitwisseling van informatie en het overleg extra handen en voeten te 
geven. Daartoe is door ons in overleg met uw drie gemeenten in concept een convenant opgesteld. Graag 
verkrijgen we ook op dat convenant van u de instemming. 

Sticht ing Onderwi js Primair 
't Vaartland 3-5 
2821 LH Stolwijk 

T (0182) 351 708 
E info@onderwijsprimair.nl 

Stichting Onderwijs Primair is het bestuur van www.onderwijsprimair.nl 
het openbaar primair onderwijs in de gemeenten B IBAN: NL54 RABO 0118 5591 76 
Krimpenerwaard, Montfoort en Oudewater. BIC: RABONL2U 



De raad van toezicht van Onderwijs Primair heeft op 14 mei 2018 - onder de opschortende voorwaarde van 
het verkrijgen van de goedkeuring van de gemeenteraden Krimpenerwaard, Montfoort en Oudewater - het 
voorgenomen besluit van het college van bestuur, de concept akte van statutenwijziging goedgekeurd. 
Nadat ik de goedkeuringen van voornoemde gemeenteraden heb mogen ontvangen, zal ik overgaan tot het 
nemen van het besluit tot statutenwijziging. 

Verzoek 
Gelet op bovenstaande is het verzoek aan uw gemeenteraad goedkeuring te verlenen voor: 
i. het besluit tot statutenwijziging van Onderwijs Primair conform bijgaande concept akte van 

statutenwijziging als opgesteld door Van Doorne N.V. 

Hoogachtend, 

J.G. Lammers 
Voorzitter college van bestuur a.i. 



STATUTENWIJZIGING 

Stichting Onderwijs Primair 
(voorheen genaamd: Stichting Onderwijs Primair) 

d.d. 7 december 2012 



2012.006649.01 / l / m m 

STATUTENWIJZIGING 

Biz . - I -

Heden zeven december tweeduizend twaalf verscheen voor mij, Meester Fredericus 
Johannes de Ridder, notaris met plaats van vestiging Bergambacht: 
mevrouw Theadora Adriana Ras, wonende te 2821 NS Stolwijk (gemeente Vlist), 
Koolwijkseweg 23a, geboren te Rotterdam op vierentwintig jul i negentienhonderd zestig, — 
paspoort nummer NR99P60H6, afgegeven te Vlist op zevenentwintig mei tweeduizend 
negen; 
ten deze handelend in haar hoedanigheid van voorzitter van de stichting: Stichting 
Onderwijs Primair, gevestigd te Bergambacht en aldaar kantoorhoudende aan de Hoofdstraat 
69 en als zodanig krachtens het bepaalde in artikel 21 lid 3 van de statuten van de stichting -
bevoegd om namens de stichting de akte te verlijden. 
De comparante verklaarde: 
dat het bestuur van de stichting: Stichting Onderwijs Primair, gevestigd te Bergambacht, -
in haar vergadering van éénentwintig maart tweeduizend twaalf heeft besloten tot wijziging -
van haar statuten, van welke vergadering de notulen aan deze akte zullen worden gehecht; — 
dat de statuten voortaan in hun geheel luiden als volgt: 
Naam 

Artikel 1 

De Stichting draagt de naam: Stichting Onderwijs Primair. 
Regripshepaling 

Artikel 2 

In deze statuten wordt verstaan onder: 
a. gemeenten: de gemeenten Bergambacht, Vlist, Schoonhoven, Montfoort, Oudewater, — 

Ouderkerk en Nederlek en gemeenten die in een later stadium besluiten tot deelname — 
aan de stichting; 

b. college van B&W: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten; 
c. gemeenteraden: de gemeenteraden van de gemeenten; 
d. scholen: de openbare scholen voor primair onderwijs, die onder het bestuur van de 

stichting ressorteren; 
e. stichting: stichting openbaar onderwijs Onderwijs Prl mair; 
f. WPO: de Wet op het primair onderwijs; 
g. GMR: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; 
h. college van bestuur: het bevoegd gezag van de stichting; 
i . raad van toezicht: de intern toezichthouder van de stichting. 

Zetel en tijdsduur 



1. De Stichting is gevestigd in de gemeente Bergambacht 
2. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. 
Doel 

Artikel 4 — ~ 

1. Het doel van de Stichting is het in stand houden van openbare scholen voor primair 
onderwijs als bedoeld in artikel 48 van de WPG*. 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 kernwaarden van het openbaar onderwijs, zijnde: ieder kind is welkom, iedereen is — 
benoembaar, aandacht voor normen en waarden die leven in de Nederlandse 
samenleving, met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid hiervan, 
democratische waarden en normen binnen de samenleving met aandacht voor 
burgerschap, aandacht voor levensbeschouwelijke en godsdienstige waarden en 
respectvolle omgang ten aanzien van de verscheidenheid binnen de samenleving. 

Vermngpn 

Artikel 5 
Het tot verwezenlijking van het doel van de Stichting bestemde vermogen wordt gevormd — 
door: 
a. rijksbekostiging; 
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. 
Pnllpge van Bestuur; samenstelling, henneming, schorsing en ontslag, helet en 

ontstentenis 

Artikel d 
1. De Stichting wordt bestuurd door een college van bestuur, bestaande uit een door de — 

raad van toezicht te bepalen aantal van ten hoogste drie natuurlijke personen. 
2. De leden van het college van bestuur worden benoemd door de raad van toezicht 

conform het bepaalde in artikel 17c lid 3 van de WPO. De raad van toezicht benoemt de 
voorzitter van het college van bestuur. Indien het college van bestuur slechts uit een 
persoon bestaat, de directeur/bestuurder, is deze persoon automatisch voorzitter. 

3. Het college van bestuur kan onderling vaststellen welk lid met welke taak meer in het — 
bijzonder zal zijn belast. Een zodanige taakverdeling laat de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van alle leden van het college van bestuur voor het gehele bestuur 

Blz. -2-



Biz. -3-

ŕ 
onverlet. 
Bij de samenstelling van het college van bestuur wordt, onverminderd het in de 
volgende leden bepaalde, gelet op diverse facetten die de aandacht van het college van -
bestuur vragen waarbij het college van bestuur in ieder geval wordt samengesteld op — 
basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de 
stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De 
aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van het college van bestuur 
gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door de — 
raad van toezicht in een profielschets. De raad van toezicht kan - indien overgegaan 
moet worden tot de vervulling van een vacature - besluiten tot een aanvulling dan wel — 
een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de 
betreffende zetel in het college van bestuur. 
Een lid van het college van bestuur kan te allen tijde worden geschorst door de raad van 
toezicht met inachtneming van het bepaalde in de Collectieve arbeidsovereenkomst 
voor het primair onderwijs (CAO-PO). De schorsing van een lid van het college van — 
bestuur vervalt, indien de raad van toezicht niet binnen drie maanden na de datum van -

ingang van de schorsing besluit tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een 
schorsing kan voor ten hoogste drie maanden worden verlengd, ingaande op de datum — 
waarop het besluit tot verlenging van de schorsing werd genomen. Het betrokken lid — 
wordt in de gelegenheid gesteld zich in een 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. 
De raad van toezicht is te allen tijde bevoegd een lid van het college van bestuur te 
ontslaan. Het betrokken lid van het college van bestuur wordt in de gelegenheid gesteld 
zich ten overstaan van de raad van toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen 
bijstaan door een raadsman. — 
Leden van het college van bestuur worden benoemd voor een periode gelijk aan de duur 
van hun aanstelling. 1 

Een lid van het college van bestuur defungeert: — 
a. door zijn overlijden; " 
b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); 
c. door zijn ontslag door de rechtbank; 
d. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht, en 
e. door het verstrijken van de duur van zijn aanstelling. 
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig college van bestuur 
behoudt zijn bevoegdheden. Bij ontstentenis of belet van alle leden van het college van 
bestuur wordt het college van bestuur waargenomen door één persoon die daartoe door -
de raad van toezicht is of wordt aangewezen. Gaat de raad van toezicht niet binnen twee 



Biz. -4-

ŕ* 

weken tot een zodanige aanwijzing over dan wordt het college van bestuur 
waargenomen door de persoon die daartoe door de voorzieningenrechter van de 
rechtbank van het arrondissement waar de Stichting statutair is gevestigd, op verzoek — 
van één of meer belanghebbende(n) is of wordt aangewezen. 

10. De raad van toezicht is belast met het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden, 
bezoldiging en kostenvergoedingen van de leden van het college van bestuur. 

College van Bestuur; «aak fn hpvoegrlherlpn 

Artikel 7 
1. Het college van bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Bij de vervulling — 

van zijn taak richt het college van bestuur zich naar het belang van de stichting, het 
belang van de scholen die door de Stichting in stand worden gehouden en het belang — 
van de samenleving. 

2. Het college van bestuur heeft al die taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens — 
deze statuten aan anderen zijn toegekend. 

3. Het college van bestuur maakt jaarlijks, in overleg met de raad van toezicht, een 
begroting op. 

4. Het college van bestuur formuleert concrete doelstellingen van de scholen die door de -

Stichting in stand worden gehouden, daarbij rekening houdend met de belangen van — 
hen die bij die scholen zijn betrokken en rekening houdend met de eisen die de 
samenleving aan onderwijs stelt. Het college van bestuur legt in het jaarverslag — 
verantwoording af over de mate waarin de vastgestelde missie en doelstellingen worden 
gehaald. 

5. Het college van bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, 
daaronder met name ook begrepen het 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 schuldenaar verbindt, — 
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een — 
ander verbindt. De in dit lid bedoelde besluiten zijn onderworpen aan de goedkeuring — 
van de raad van toezicht. 

6. Voorts heeft het college van bestuur voorafgaande goedkeuring van de raad van 
toezicht nodig voor het nemen van besluiten met betrekking tot: 
a. het aangaan van financiële verplichtingen en 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 ~ 
binnen een kort tijdsbestek of tegelijkertijd; 

c. ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal -
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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 op stichtingsniveau. — 
7. Tegen de achtergrond van in het college van bestuur benodigde deskundigheid draagt — 

ieder lid van het college van bestuur zorg voor voortdurende persoonlijke ontwikkeling. 
Het functioneren van het college van bestuur wordt periodiek door de raad van toezicht 
beoordeeld. 

College van Bestuur; werkwijzp 

Artikel S 
1. In de vergaderingen van het college van bestuur heeft ieder lid van het college van 

bestuur één stem. Alle besluiten van het college van bestuur worden genomen met 
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

2. 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. Het college van bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten 
nemen, mits alle leden van het college van bestuur in de gelegenheid worden gesteld — 
hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming 
verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstrekte meerderheid van het aantal -
leden van het college van bestuur zich vóór het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten 
de vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende 
vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld. 

4. Elk lid van het college van bestuur, alsmede elk lid van de raad van toezicht, is bevoegd 
een vergadering van het college van bestuur bijeen te roepen. 
Bij een eenhoofdig college van bestuur is elk lid van de raad van toezicht bevoegd het -
college van bestuur voor overleg op te roepen waarbij besluitvorming plaatsvindt zoals -
in het reglement bedoeld in lid 7 van dit artikel beschreven staat. 

5. De 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. — 
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6. Van het verhandelde in de vergaderingen van het college van bestuur worden notulen — 
gehouden door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon. De notulen worden -
vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en door de voorzitter van de -
vergadering ondertekend. 

7. Het college van bestuur regelt zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren 
betreft bij reglement. In ieder geval wordt hierin een regeling voorzien betreffende de — 
wijze van vergaderen en de wijze van besluitvorming. Het reglement dient vooraf te — 
worden goedgekeurd door de raad van toezicht. — 

Vertegenwoordiging 

Artikel 9 
1. Het college van bestuur alsmede ieder lid van het college van bestuur afzonderlijk 

vertegenwoordigt de Stichting, voor zover uit de WPO niet anders voortvloeit. 
2. Het college van bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan derden, om de -

Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. — 
Toezicht np het Bestuur 
Artikel 10 

1. De gemeenteraden zijn in geval van ernstige taakverwaarlozing door het college van — 
bestuur of functioneren in strijd met de WPO bevoegd zelf te voorzien in het bestuur — 
van de scholen en zo nodig de stichting te ontbinden overeenkomstig het bepaalde in — 
artikel 48 lid 11 van de WPO. 

2. De raad van toezicht houdt toezicht op het college van bestuur. Dit geschiedt op de 
wijze en binnen de kaders als omschreven in deze statuten en de WPO. 

3. De raad van toezicht is in ieder geval belast met de taken als omschreven in artikel 17c -
van de WPO. — -

Raad van toerif ht 

Ajflfeel i i 
1. Onverminderd het bepaalde ten aanzien van de gemeenteraden in deze statuten en de — 

WPO is het toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang -
van zaken in de Stichting opgedragen aan een raad van toezicht. De raad van toezicht — 
bestaat uit ten minste v i j f en ten hoogste zeven natuurlijke personen. De raad van 
toezicht bepaalt uit hoeveel leden de raad van toezicht bestaat. 

2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de gemeenteraden. 
Benoeming geschiedt met inachtneming van een profielschets waarin de noodzakelijke -
competenties van de raad van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van 
toezicht worden beschreven. 

3. De raad van toezicht doet aan de gemeenteraden een voordracht voor de benoeming van 
de leden van de raad van toezicht. 

4. De GMR wordt door de raad van toezicht uitgenodigd om voor 1 zetel een bindende — 
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5. 

6. 

7. 
8. 
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voordracht te doen. De ouders van de scholen hebben middels de oudergeleding van de 
GMR het recht een bindende voordracht te doen voor ten minste een derde en ten 
hoogste de helft van het aantal zetels in de raad van toezicht. 
De in de leden 3 en 4 van dit artikel genoemde voordrachten worden voorbereid door — 
een benoemingsadviescommissie. In de benoemingsadviescommissie hebben in elk 
geval twee leden van de raad van toezicht en twee leden van de GMR, zitting 
waaronder een afvaardiging van de oudergeleding van de GMR. De werkwijze van deze 
benoemingsadviescommissie wordt in een door de raad van toezicht vast te stellen 
reglement nader uitgewerkt. De voordracht wordt opgemaakt met inachtneming van het 
profiel bedoeld in het tweede lid van dit artikel. Een op voordracht van de GMR 
benoemd lid van de raad van toezicht vervult zijn taak zonder mandaat en onafhankelijk 
van bij de Stichting dan wel haar instellingen betrokken deelbelangen. 
De leden van de raad van toezicht worden benoemd 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. De in een tussentijdse 
vacature benoemde neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij — 
werd benoemd. 
De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan. 
Eventuele bezoldiging van leden van de raad van toezicht en onkostenvergoedingen aan 
leden van het college van bestuur en de raad van toezicht geschieden op basis van een ~ 
door de raad van toezicht vastgesteld - en op hoofdlijnen in het jaarverslag openbaar — 
gemaakt - reglement. Jaarlijks wordt door het college van bestuur uitdrukkelijk in de — 
jaarrekening verantwoord welke bedragen op grond van deze regeling zijn uitgegeven. -

9. Het college van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van 
diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de 
raad alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de Stichting die deze mocht -
verlangen. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle -
boeken, bescheiden, overige gegevensdragers en correspondentie van de Stichting; 
het/de door de raad van toezicht aangewezen lid/leden van de raad van toezicht heeft te 
allen tijde toegang tot alle bij de Stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen. 

10. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de Stichting in de uitoefening van zijn 
taak doen bijstaan door één of meer deskundigen. 

11. Een lid van de raad van toezicht defungeert door: 
a. overlijden; 
b. vrijwillig aftreden (bedanken); 
c. ontslag verleend door de gemeenteraad; 
d. het verstrijken van de termijn vermeld in het rooster van aftreden; 
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e. ontslag hem verleend door de raad van toezicht bij besluit genomen met algemene 
stemmen van in functie zijnde leden van de raad van toezicht met uitzondering van 
het betrokken lid van de raad van toezicht; 

f. verklaring in staat van faillissement; 
g. verlening van surseance van betaling; 
h. ondercuratelestelling. 

12. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallige raad van toezicht — 
houdt zijn bevoegdheden. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van 
toezicht of van het enige (overgebleven) lid worden de taken en bevoegdheden van de — 
raad van toezicht waargenomen door de perso(o)n(en) die daartoe door de 
gemeenteraden is of wordt aangewezen. De gemeente dient zo spoedig mogelijk nadat -
deze situatie is ontstaan hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. De wijze — 
waarop de gemeenteraad op de hoogte wordt gesteld dient bij reglement te worden 
vastgesteld. Gaan de gemeenteraden niet binnen twee weken nadat zij van de gemelde — 
situatie op de hoogte zijn gesteld tot een zodanige aanwijzing over dan wordt de raad — 
van toezicht waargenomen door de persoon die daartoe door de voorzieningenrechter — 
van de rechtbank van het arrondissement waar de Stichting statutair is gevestigd, op — 
verzoek van één of meer belanghebbende(n) is of wordt aangewezen. 

13. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de — 
stichting, het belang van de scholen die door de Stichting in stand worden gehouden en 
het belang van de samenleving. 

14. Conform de code voor goed bestuur als bedoeld in artikel 171 WPO heeft de raad van — 
toezicht een klankbordfunctie naar het college van bestuur. 

Raari van rnpyirht; werkwijze 

Artikel 12 
1. In de vergaderingen van de raad van toezicht heeft ieder lid één stem. Alle besluiten — 

worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking1 

van stemmen is het voorstel verworpen. 
2. De raad van toezicht kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, -

mits alle leden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van — 
hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, — 
indien de volstrekte meerderheid van het aantal leden zich vóór het voorstel heeft 
verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de -
eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt -
vermeld. 

3. Elk lid van de raad van toezicht is bevoegd een vergadering van de raad van toezicht — 
bijeen te roepen. 

4. De bijeenroeping van de vergaderingen van de raad van toezicht geschiedt schriftelijk -
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i 
op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen 
onderwerpen. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan de 
termijn van oproeping worden beperkt tot ten minste vierentwintig uur. De 
vergaderingen worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, bij voorkeur in een van -
de gemeenten waar de scholen staan, te bepalen door degene die de vergadering — 
bijeenriep, dan wel deed bijeenroepen. Indien werd gehandeld in strijd met het hiervoor 
in dit lid bepaalde, kan de raad van toezicht niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, — 
mits de ter vergadering afwezige leden vóór het tijdstip van de vergadering hebben 
verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten. 

5. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht; bij zijn afwezigheid 
voorziet de vergadering zeifin haar leiding. 

6. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden 
gehouden, met dien verstande, dat indien één of meer leden zulks verlangen, 
stemmingen over personen schriftelijk geschieden. 

7. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de — 
stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor -
zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

8. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden notulen 
gehouden door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon. De notulen worden -
vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en door de voorzitter van de -
vergadering ondertekend. 

9. De raad van toezicht regelt zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren betreft -
bij reglement. In ieder geval wordt hierin een regeling voorzien betreffende de wijze — 
van vergaderen en de wijze van besluitvorming. 

Boekjaar, jaarstukken — — — 

Artikel 13 
1. Het boekjaar van de Stichting is het kalenderjaar. 
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de Stichting, behoudens — 

verlenging van deze termijn met ten hoogste v i j f maanden door de raad van toezicht op -
grond van bijzondere omstandigheden, maakt het college van bestuur een jaarrekening " 
en een jaarverslag op over dat boekjaar. Bij het opmaken van het jaarverslag houdt het -
college van bestuur rekening met bepaalde in artikel 7.4 (doelstellingen) en legt het 
college van bestuur verantwoording af over het bepaalde in artikel 4.2 (specifieke 
kenmerken openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs). Bij het opmaken van de 
jaarrekening houdt het college van bestuur rekening met het bepaalde in artikel 6.10 en 
11.7 (bezoldiging en onkostenvergoeding college van bestuur en leden raad van 
toezicht). De jaarrekening moet worden goedgekeurd door de raad van toezicht. Het — 
jaarverslag wordt aan de gemeenteraden toegezonden. Het jaarverslag wordt openbaar -
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ŕ 
gemaakt. 

3. De jaarrekening wordt ondertekend door ieder lid van het college van bestuur en ieder -

lid van de raad van toezicht. Indien de ondertekening van één of meer van hen 
ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. 

4. De raad van toezicht draagt jaarlijks het college van bestuur op de jaarrekening te doen 
onderzoeken door een door de raad van toezicht aangewezen certificerend accountant. -

Tie. Gemeenteraad 

Artikel 14 
1. Het college van bestuur brengt jaarlijks verslag uit aan de gemeenteraden omtrent zijn -

werkzaamheden. Het bestuur besteedt daarbij in ieder geval aandacht aan de 
wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. 

2. Het verslag is openbaar. De raad van toezicht en de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad ontvangen een exemplaar. 

3. Aan de gemeenteraad is voorbehouden het besluit over opheffing van een openbare 
school binnen zijn gemeentegrenzen. 

4. De gemeenteraad krijgt de begroting en het jaarverslag van de stichting en wordt in 
staat gesteld zijn zienswijze binnen een bepaalde termijn kenbaar te maken in een 
gesprek met de directeur/bestuurder. Dit advies wordt mede gebaseerd op het 
strategisch beleid en de meerjarenbegroting van de stichting. De schoolbestuurder moet 
elk jaar aangeven op welke wijze hij met het advies van de gemeenteraden omgaat. 

Statutenwijziging 

Artikel IS 

1. Het college van bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit tot 
statutenwijziging is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van — 
toezicht. Het besluit tot statutenwijziging is voorts onderworpen aan de goedkeuring — 
van de gemeenteraden. 

2. Het besluit van het college van bestuur tot statutenwijziging wordt genomen in een 
voltallige vergadering van het college van bestuur. Is de vergadering van het college — 
van bestuur waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is niet voltallig, 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 aanwezigen. 

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 
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ŕ 
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. 

Onthinrling en vereffening 

Artikel 16 
1. Het college van bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding 

is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Het besluit -
tot ontbinding is voorts onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraden. Het — 
bepaalde in artikel 15 lid 2 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van het — 
college van bestuur tot ontbinding van de Stichting. 

2. Voorts zijn de gemeenteraden, in geval van ernstige taakverwaarlozing door het college 
van bestuur of functioneren in strijd met de WPO als bedoeld in artikel 48 lid 11 van de 
WPO, bevoegd zo nodig de Stichting te ontbinden. 

3. Tenzij de raad van toezicht anders besluit, is het college van bestuur met de vereffening 
belast. 

4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding inschrijving geschiedt in het 
op het kantoor van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. 

5. De raad van toezicht stelt de bestemming van het batig liquidatiesaldo vast. 
6. Na de ontbinding blijft de Stichting voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van -

haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze 
statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, 
moeten aan de naam van de Stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". — 

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige 
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde termijn 
onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. Deze persoon is 
gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven in het in lid 5 van het voorgaande 
artikel vermelde register. 

Juridische.fiisie en juridische splitsing. 
Artikel 17 
1. Het college van bestuur is bevoegd te besluiten tot juridische fusie en juridische 

splitsing van de Stichting. Een dergelijk besluit is onderworpen aan de voorafgaande — 
goedkeuring van de raad van toezicht en de gemeenteraden. 

2. Het bepaalde in artikel 15 lid 2 is van overeenkomstige toepassing op besluiten van het 
college van bestuur tot fusie en splitsing. 

Overgangsbepalingen 

Arrikel I S 

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 11, derde lid worden de leden van het zittend — 
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bestuur benoemd tot de eerste raad van toezicht - met inachtneming van het bepaalde in 
het vijfde lid van artikel 11. — — — — - — 

2. Tot eerste college van bestuur wordt de dan aangestelde algemene directie benoemd. — 
3. In alle gevallen waarin de bepalingen van deze statuten in strijd blijken te zijn met de — 

wet, prevaleert de wet. 
SLOTBEPALING 
Artikel 19 
In alle gevallen waarin door de statuten van de stichting niet is voorzien, beslist de raad van 
toezicht van de stichting. 
fiofĩdkeiiring 

Van de goedkeuring van de Raden van de deelnemende gemeenten blijkt uit de aan deze 
akte gehechte verklaringen. 
Inwerkingtreding 
De gewijzigde statuten treden op heden in werking. 
WAARVAN AKTE is verleden te Bergambacht op de datum in het hoofd van deze akte 
vermeld. 
De comparant is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven 
en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs — 
te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen en, van de inhoud — 
van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen -
uit de akte voortvloeien. 
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de 
comparant en vervolgens door mij, notaris. — 

v o l g e n h a n d t e k e n i n g e n . 



VAN DOORNE N.V. 
SUFvH/60015528 

Concept de dato 2 mei 2017 

- concept -

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 
STICHTING ONDERWIJS PRIMAIR 

Heden, [»] tweeduizend achttien verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te 
Amsterdam: 
[bestuurder OF medewerker Van Doome N. V., te dezen handelend als gevolmachtigde van:] 

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart dat: 
het college van bestuur van de stichting: Stichting Onderwijs Primair, statutair 
gevestigd in de gemeente Bergambacht (thans gemeente Krimpenerwaard), met 
adres: 't Vaartland 3, 2821 LH Stolwijk, ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 24349878, hierna te noemen: de 

"stichting", op [»] tweeduizend achttien met inachtneming van de statutaire 

voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting volledig te wijzigen, alsmede 
om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke 
besluiten blijkt uit een besluit genomen buiten vergadering, dat in kopie aan deze akte 
zal worden gehecht (Bijlage): 

de raad van toezicht van de stichting op [»] tweeduizend achttien het voormelde besluit 
tot statutenwijziging heeft goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt uit de notulen 
van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden 
gehecht (Bijlage); 
de gemeenteraden van de gemeenten Krimpenerwaard, Montfoort en Oudewater op 

M tweeduizend achttien met het voormelde besluit tot statutenwijziging hebben 
ingestemd, van welke instemmingen blijkt uit de notulen van de betreffende 
vergaderingen, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (Bijlagen), 
de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op 
zeven december tweeduizend twaalf, verleden voor mr. Fredericus Johannes de 
Ridder, destijds notaris te Bergambacht, thans te Krimpenerwaard. 

Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon, 
handelend als vermeld, de statuten van de stichting bij dezen volledig te wijzigen en opnieuw 
vast te stellen als volgt: 
STATUTEN 
Begripsbepalingen 
Artikel 1 
1. a. bevoegd gezag: de stichting als bedoeld in deze statuten, vertegenwoordigd 

door het college van bestuur; 
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b. college van bestuur: het orgaan dat belast is met het bestuur van de stichting; 
c. gemeenteraad: de gemeenteraden van de gemeenten Krimpenerwaard, 

Montfoort, Oudewater en eventuele andere gemeenteraden van andere 
gemeenten binnen welke gemeentegrenzen scholen gelegen zijn die door de 
stichting in stand worden gehouden; 

d. gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad verbonden aan de school/scholen, die de 
bevoegdheden heeft als toegekend in de Wet medezeggenschap op scholen; 

e. raad van toezicht: het orgaan dat belast is met de functie intern toezicht als 
bedoeld in artikel 17b en 17c Wpo; 

f. school/scholen: de door de stichting in stand gehouden openbare 
school/scholen voor primair onderwijs; 

g. schriftelijk: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch 
communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat 
leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; 

h. stichting: deze stichting, zijnde Stichting Onderwijs Primair, statutair gevestigd 
te gemeente Krimpenerwaard, ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 24349878; 

i. Wpo: de Wet op het primair onderwijs, dan wel een daarvoor in de plaats 
komende wettelijke regeling. 

2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip 
of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of 
woord in en omgekeerd. 

3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het 
mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. 

Naam, zetel en tijdsduur 
Artikel 2 
1. De stichting draagt de naam: Stichting Onderwijs Primair. 
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Krimpenerwaard. 
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. 
Doel 
Artikel 3 
1. Het doel van de stichting is het in stand houden van openbare scholen voor primair 

onderwijs als bedoeld in artikel 46 Wpo, en al hetgeen met voorstaande verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste van het woord. 
Om haar doel te bereiken kan de stichting gebruik maken van alle middelen die 
daaraan dienstbaar zijn. 

2. De stichting oefent alle taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag als bedoeld in 
de onderwijswetgeving uit, tenzij de Wpo anders bepaalt. 

3. Het openbaar onderwijs dat wordt verzorgd door de door de stichting in 
standgehouden openbare scholen draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen 

met aandacht voor de kernwaarden van het openbaar onderwijs, zijnde: ieder kind is 

welkom, iedereen is benoembaar, aandacht voor normen en waarden die leven in de 
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Nederlandse samenleving, met onderkenning van de betekenis van de 
verscheidenheid hiervan, democratische waarden en normen binnen de samenleving 
met aandacht voor burgerschap, aandacht voor levensbeschouwelijke en 
godsdienstige waarden en respectvolle omgang ten aanzien van de verscheidenheid 
binnen de samenleving. 

4. De stichting beoogt niet het maken van winst. 
Vermogen 
Artikel 4 
Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd 
door: 

a. rijksbekostiging; 
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. 
Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Geen 
natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting 
beschikken als ware het zijn eigen vermogen. 
Organen 
Artikel 5 
De stichting kent als civielrechtelijke organen: 
a. het college van bestuur; en, 
b. de raad van toezicht. 
College van bestuur; samenstelling en benoeming 
Artikel 6 
1. Het college van bestuur bestaat uit ten hoogste drie natuurlijke personen. 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. 
3. De raad van toezicht stelt voor het benoemen van de leden van het college van 

bestuur een benoemingsprocedure vast. Benoeming vindt plaats aan de hand van 
door de raad van toezicht vast te stellen, na verkregen advies van de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, en vooraf openbaar gemaakte 
profielschetsen waarin de kwaliteiten en/of de hoedanigheden waaraan een lid van het 
college van bestuur moet voldoen, zijn vastgelegd. 

4. Tot lid van het college van bestuur kan niet worden benoemd een lid van de raad van 
toezicht dan wel een persoon die tevens de functie van intern toezichthouder vervult 
bij een andere onderwijsorganisatie binnen het primair onderwijs in dezelfde regio 

waarin de stichting actief is. 
5. De raad van toezicht benoemt één van de leden van het college van bestuur tot 

voorzitter. Indien het college van bestuur slechts uit één persoon bestaat, is deze 

persoon automatisch voorzitter. 
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Het college van bestuur kan onderling vaststellen welk lid van het college van bestuur 
met welke taak meer in het bijzonder zal zijn belast. De onderlinge taakverdeling 
wordt door de raad van toezicht goedgekeurd. Een zodanige taakverdeling laat de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leden van het college van bestuur 
onverlet. 

6. De leden van het college van bestuur worden benoemd voor de duur van hun 
arbeidsovereenkomst of voor een andere door de raad van toezicht te bepalen 
periode. De vaststelling van de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van de 
leden van het college van bestuur geschiedt door de raad van toezicht. Bij de 
vaststelling van de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden wordt aangesloten bij 
de voor bestuurders in de onderwijssector geldende (centrale) arbeidsvoorwaarden en 
de wet- en regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-
)publieke sector. Jaarlijks wordt in de jaarrekening verantwoord welke bedragen zijn 
toegekend aan de leden van het college van bestuur. 

7. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt het 
college van bestuur zijn bevoegdheden. 

8. 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. 

9. Leden van het college van bestuur vervullen geen nevenfuncties die conflicterend zijn 
met het doel van de stichting. Voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde 
nevenfunctie door een lid van het college van bestuur is voorafgaand aan het 
aanvaarden van een dergelijke nevenfunctie goedkeuring vereist van de raad van 
toezicht. 

College van bestuur; schorsing en ontslag, defungeren, belet en ontstentenis 
Artikel 7 
1. De raad van toezicht kan besluiten een lid van het college van bestuur te schorsen of 

te ontslaan, indien: 
a. hij niet naar behoren functioneert; 
b. in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen van 

de stichting worden geschaad. 
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. 
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. 

3. 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 
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worden gehoord. 
4. Een lid van het college van bestuur defungeert voorts: 

a. door zijn vrijwillig aftreden; 
b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt 

verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet 
voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; 

c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op 
hem van toepassing wordt; 

d. indien hij een functie aanvaardt die onverenigbaar is met de functie van lid van 
het college van bestuur als genoemd in artikel 6 lid 4; 

e. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn 
eventuele herbenoeming; 

f. door zijn ontslag door de rechtbank; 
g. door zijn overlijden. 

5. 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. 

6. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van het college van bestuur of het 
enige lid van het college van bestuur berust het college van bestuur tijdelijk bij één of 
meer door de raad van toezicht aan te wijzen personen. De raad van toezicht is bij 
ontstentenis of belet van alle leden van het college van bestuur verplicht zo spoedig 
mogelijk in het college van bestuur te voorzien. Leden van de raad van toezicht 
verrichten nimmer bestuurstaken. Indien een lid van de raad van toezicht tijdelijk in het 
bestuur voorziet, treedt de betreffende persoon tijdelijk af als lid van de raad van 
toezicht. 

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. Aan het college van bestuur komen in de stichting alle taken en 
bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn 
opgedragen. Het college van bestuur is in het bijzonder belast met de uitoefening van 
het bevoegd gezag en het besturen van de door de stichting in stand gehouden 
scholen. 

2. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het college van bestuur zich 
naar het doel en het belang van de stichting, het belang van de scholen, de leerlingen 
en hun ouders, de belangen van de overige stakeholders, het belang van de 
onderwijsorganisatie en het belang van de samenleving. 

3. Het college van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft 
de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede 

uitoefening van de taak van de raad van toezicht. Het college van bestuur brengt aan 

de raad van toezicht periodiek verslag uit. In het bestuursreglement wordt de wijze 

waarop dit dient te geschieden vastgelegd. 
4. Het college van bestuur is slechts met goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd 
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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 (de 
rechtshandelingen als bedoeld in artikel 291 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek). Bij de besluitvorming casu quo de goedkeuring bedoeld in de eerste volzin 
van dit lid, neemt het college van bestuur respectievelijk de raad van toezicht de in de 
onderwijswetgeving terzake opgenomen bepalingen in acht. 
Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden een beroep 
worden gedaan. 

5. Het college van bestuur behoeft voorts goedkeuring van de raad van toezicht voor 
bestuursbesluiten tot: 

a. het vaststellen of wijzigen van het (strategisch meerjaren)beleidsplan en de 
(meerjaren)begroting; 

b. de vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag, met dien verstande 
dat deze goedkeuring niet wordt verleend voordat de raad van toezicht kennis 
heeft genomen van de bevindingen van de accountant; 

c. het aangaan van (financiële) verplichtingen en het doen van bestedingen en 
investeringen die niet zijn voorzien in de goedgekeurde begroting en waarvan 
het belang meer bedraagt dan een door de raad van toezicht vastgesteld en 
aan het college van bestuur schriftelijk meegedeeld bedrag; 

d. het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een 
andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende 
betekenis is voor de stichting; 

e. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in 
een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon, 
alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten voor zover het college 
van bestuur daartoe bevoegd is; 

f. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal 
werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, dan wel een ingrijpende 
wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden; 

g. het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal 
werknemers tegelijkertijd tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een 
collectieve arbeidsovereenkomst; 

h. het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie; 
i. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling; 
j . het vaststellen en wijzigen van reglementen als bedoeld in deze statuten, 

daaronder in elk geval begrepen het managementstatuut, het 
bestuursreglement en het reglement van de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad; 
k. onderwerpen waarover een (potentieel) tegenstrijdig belang dan wel een 

verstrengeling van belangen bestaat ten aanzien van één of meer leden van het 

college van bestuur; 
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I. (het aanvaarden van) een bestuursoverdracht, samenvoeging of splitsing van 
een school; 

m. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, waaronder 
begrepen de bestemming van het batig saldo; 

n. juridische fusie of juridische splitsing; 
o. sluiting van een vestiging/locatie; 

p. opheffing van een school, niet zijnde enkel een nevenvestiging/locatie; en, 
q. de vaststelling van de in de Wpo bedoelde klachtenregeling. 

6. 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. 

College van bestuur; vergadering en besluitvorming 
Artikel 9 
1. Het college van bestuur legt zijn besluiten schriftelijk vast. 
2. Indien en voor zover het college van bestuur uit meerdere personen bestaat gelden 

voorts de hierna volgende leden van dit artikel. 
3. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk aan ieder lid van het 

college van bestuur en wordt verzonden door het college van bestuur in opdracht van 
degene die het houden van de vergadering heeft verlangd. Bij een eenhoofdig college 
van bestuur is elk lid van de raad van toezicht bevoegd het college van bestuur voor 
overleg op te roepen. De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de 
vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. 

4. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die 
van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan de termijn van 
oproeping worden verkort, zulks ter beoordeling van de voorzitter. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Een lid van het college van bestuur kan zich ter vergadering door een schriftelijk 
gevolmachtigd ander lid van het college van bestuur doen vertegenwoordigen. 

8. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van het college 
van bestuur met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer 
dan de helft van alle leden van het college van bestuur ter vergadering aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn. Indien de voorschriften betreffende de oproeping niet in acht 
zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene 

stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle leden van het college van bestuur 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
9. Indien de stemmen staken ten aanzien van een voorstel, wordt het voorstel op de 

agenda geplaatst van een volgende vergadering. Indien de stemmen dan opnieuw 
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staken, heeft de voorzitter van het college van bestuur een doorslaggevende stem. 
10. Het college van bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een 

ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van het college van bestuur 
die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. 

11. Het college van bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten 
nemen, mits dit schriftelijk en unaniem geschiedt en alle leden van het college van 
bestuur in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van de 
leden van het college van bestuur zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. 
Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de 
eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt 
vermeld. 

12. Van het verhandelde in de vergaderingen van het college van bestuur worden notulen 

gehouden door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon. De notulen 
worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en worden door de 
voorzitter van de vergadering ondertekend. 

13. 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 door de stichting in stand 
gehouden scholen. In het bestuursreglement wordt uitgewerkt wanneer sprake is van 
een (potentieel) tegenstrijdig belang. Een lid van het college van bestuur meldt een 
(potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de raad van toezicht en 
verschaft alle relevante informatie. De raad van toezicht beslist of sprake is van een 
tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan en maakt hiervan melding in 

het bestuursverslag. 
14. Het college van bestuur zal met inachtneming van deze statuten, een 

bestuursreglement opstellen waarin aangelegenheden hen intern betreffende, 
daaronder begrepen de vergaderwijze, openbaarheid, overige werkwijze en de wijze 
waarop de door hen te nemen besluiten tot stand komen, alsmede de gedragsregels, 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en eventuele onderlinge verdeling van taken, 

nader worden geregeld. 
College van bestuur; vertegenwoordiging 
Artikel 10 
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het college van bestuur. Daarnaast wordt 

de stichting vertegenwoordigd door elk lid van het college van bestuur afzonderlijk. 
2. Krachtens besluit van het college van bestuur kan aan één of meer personen een 

volmacht worden verleend om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde 
vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. 

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

van ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen. 
2. De leden van de raad van toezicht worden (her)benoemd door de gemeenteraad. 

Benoeming geschiedt op bindende voordracht van de raad van toezicht, onverminderd 
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het hierna in dit artikel bepaalde. 
3. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld een 

bindende voordracht te doen voor één zetel, waarbij geldt dat bij het opmaken van 
deze voordracht ten minste de meerderheid van de oudergeleding van de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad met die voordracht dient in te stemmen. 

4. Tevens wordt de oudergeleiding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
afzonderlijk in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor ten 
minste één zetel in de raad van toezicht, indien de raad van toezicht uit vijf personen 
bestaat. Indien de raad van toezicht uit zes of zeven personen bestaat, wordt de 
oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in de 
gelegenheid gesteld een extra bindende voordracht te doen voor een tweede zetel in 
de raad van toezicht. 

5. Voor de zetels in de raad van toezicht ten aanzien waarvan de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad en de oudergeleding van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad een hen toekomend voordrachtsrecht niet hebben 
uitgeoefend binnen drie maanden na daartoe door de raad van toezicht te zijn 
uitgenodigd, heeft de raad van toezicht een voordrachtsrecht, doch slechts voor één 
zittingsperiode. 

6. De voordrachten als hiervoor in dit artikel bepaald en de benoemingen geschieden 
met inachtneming van een opgestelde vooraf openbaar gemaakte profielschets waarin 
de competenties van de raad van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van 
toezicht worden beschreven. De profielschets wordt vastgesteld door de raad van 
toezicht gehoord het college van bestuur, na verkregen advies van de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De profielschets is onderdeel (of 
bijlage) van het reglement raad van toezicht. 

7. De in dit artikel genoemde voordrachten kunnen worden voorbereid door een 
benoemingsadviescommissie. In de benoemingsadviescommissie hebben in elk geval 
twee leden van de raad van toezicht en twee leden van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad zitting, waaronder een afvaardiging van de oudergeleding 
van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De werkwijze van deze 
benoemingsadviescommissie wordt in een door de raad van toezicht vast te stellen 
reglement nader uitgewerkt. 

8. De samenstelling van de raad van toezicht is dusdanig dat de leden ten opzichte van 
elkaar, de leden van het college van bestuur en welk deelbelang ook onafhankelijk en 
kritisch kunnen opereren. De leden van de raad van toezicht vervullen hun taak 
zonder mandaat en onafhankelijk van bij de stichting en de scholen betrokken 
deelbelangen. 
Tot lid van de raad van toezicht kan niet worden benoemd een lid van het college van 
bestuur dan wel een persoon die wegens de vervulling van een bestuurs- of 
toezichtfunctie bij een andere organisatie in dezelfde sector en dezelfde regio met 

onverenigbare belangen geconfronteerd kan worden. Iedere schijn van 
belangenverstrengeling tussen de stichting en het intern toezicht wordt voorkomen. 

9. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en desgewenst een vice-
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voorzitter aan. De raad van toezicht kan onderling vaststellen welk lid van de raad van 
toezicht met welke taak meer in het bijzonder zal zijn belast. Een zodanige 
taakverdeling laat de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leden van de raad 
onverlet. 

10. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal 
vier jaar met inachtneming van het hierna in dit lid bepaalde. Aftreden geschiedt na 
het eindigen van de benoemingsperiode, op de datum van de eerstvolgende 

vergadering van de gemeenteraad na afloop van de benoemingsperiode en met 
inachtneming van een door de raad van toezicht op te stellen rooster van aftreden. 
Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de raad van toezicht neemt op het 
rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd, tenzij door de 
gemeenteraad, al dan niet op verzoek van de raad van toezicht, expliciet anders wordt 
bepaald. 
Een volgens rooster aftredend lid van de raad van toezicht is onmiddellijk (daaronder 
begrepen op de datum van de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad na 
afloop van de benoemingsperiode) herbenoembaar voor een periode van maximaal 
vier jaar, rekening houdende met de omstandigheid dat niemand langer dan acht jaar 
aaneengesloten lid van de raad van toezicht kan zijn. 

11. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt de 
raad van toezicht zijn bevoegdheden. 

12. Leden van de raad van toezicht hebben recht op een vergoeding voor gemaakte 
onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. De hoogte van de vergoedingen aan de 
leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht vastgesteld. Bij de 
vaststelling van de (onkosten)vergoedingen wordt aangesloten bij de voor intern 
toezichthouders in de onderwijssector geldende normen en de wet- en regelgeving 
omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector. Jaarlijks 

wordt door de raad van toezicht in de jaarrekening verantwoord welke bedragen zijn 
toegekend aan de leden van de raad van toezicht. 

13. De leden van de raad van toezicht worden periodiek beoordeeld door de raad van 
toezicht. Éénmaal per jaar evalueert de raad van toezicht voorts zijn functioneren als 
zodanig. De wijze waarop de beoordelingen en de evaluatie plaatsvinden kan nader 
worden uitgewerkt in het reglement raad van toezicht. 

14. Leden van de raad van toezicht vervullen geen nevenfuncties die conflicterend zijn 
met het doel van de stichting. 

Raad van toezicht; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis 
Artikel 12 
1. Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst en ontslagen door de 

gemeenteraad, al dan niet op verzoek van de raad van toezicht. Een lid van de raad 
van toezicht kan onder meer worden geschorst en ontslagen wegens: 
a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; 

b. onverenigbaarheid van functies of belangen; 
c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn 

handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet in het belang is 
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van de stichting. 

2. Een lid van de raad van toezicht kan voorts worden geschorst door de raad van 

toezicht wegens één van de in lid 1 genoemde gronden, voor een periode van ten 
hoogste drie maanden. Indien een lid van de raad van toezicht wordt geschorst door 
de raad van toezicht, deelt de voorzitter van de raad van toezicht dit per omgaande 
schriftelijk aan de gemeenteraad mee. 

3. Voor het einde van de schorsingsperiode als genoemd in het vorige lid, neemt de raad 
van toezicht een besluit tot verlenging dan wel opheffing van de schorsing. Een 
schorsing kan éénmaal worden verlengd, voor ten hoogste een periode van drie 
maanden, ingaande op de datum waarop het besluit tot verlenging van de schorsing 
wordt genomen. 

4. Het lid van de raad van toezicht dat is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich 
te verantwoorden en kan zich daarbij doen bijstaan door een raadsman. Het besluit tot 
(voorstel tot) ontslag wordt niet eerder genomen dan nadat het betrokken lid van de 
raad van toezicht in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord. 

5. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts: 
a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); 
b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt 

verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet 
voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; 

c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op 
hem van toepassing wordt; 

d. indien hij een functie aanvaardt die onverenigbaar is met de functie van lid van 
de raad van toezicht als genoemd in artikel 11 lid 8; 

e. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn 
eventuele herbenoeming; 

f. door zijn overlijden. 
6. 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 voltallige 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 
voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement waar de stichting is 
gevestigd op verzoek van één of meer belanghebbenden, met inachtneming van het 
in deze statuten bepaalde, een tijdelijk lid van de raad van toezicht worden 
aangewezen, tot het moment dat de gemeenteraad conform het bepaalde in deze 
statuten een nieuwe raad van toezicht kan benoemen. 

Raad van toezicht; taken en bevoegdheden 
Artikel 13 
1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het college 

van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de door de 

stichting in stand gehouden scholen. De raad van toezicht staat het college van 

bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord. De raad van toezicht kan het 

college van bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. Bij de vervulling van zijn taak 
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richt de raad van toezicht zich naar het doel en het belang van de stichting, het belang 
van de scholen, het belang van de leerlingen en hun ouders, de belangen van de 

overige stakeholders, het belang van de onderwijsorganisatie en het belang van de 
samenleving. 

2. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat de raad van 
toezicht een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen. Onverminderd 
het overigens bij of krachtens deze statuten bepaalde, is de raad van toezicht is belast 
met: 
a. het goedkeuren van de besluiten van het college van bestuur als genoemd in 

artikel 8 lid 4, 5 en 7; 

b. het toezien op de verwezenlijking van de grondslag en de doelstelling van de 
stichting, het bereiken van de doelen en gewenste resultaten en het belang van 
de samenleving; 

c. het houden van toezicht op het functioneren van het college van bestuur en het 
toezien op de naleving door het college van bestuur van de wettelijke 
verplichtingen, de code voor goed bestuur als bedoeld in artikel 171 lid 1 Wpo 
en eventuele afwijkingen van die code; 

d. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige, efficiënte en 
rechtmatige bestemming en aanwending van financiële middelen. 

3. De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de 
uitoefening van de bevoegdheden als hiervoor genoemd, in het bestuursverslag van 

de stichting. 
4. 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. Het college van bestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad van 
toezicht schriftelijk op de hoogte van het strategisch beleid, van de algemene en 
financiële risico's en van de gebruikte beheers- en controlesystemen. De raad van 

toezicht kan terzake nadere regels stellen. 
5. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, 

bescheiden, overige gegevensdragers en correspondentie van de stichting; de raad 
van toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde 
ruimten en terreinen. 

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

7. De raad van toezicht pleegt ten minste ten minste tweemaal per jaar overleg met de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

Raad van toezicht; vergadering en besluitvorming 
Artikel 14 
1. De raad van toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls de 

voorzitter of twee of meer leden van de raad van toezicht dit wenselijk acht(en). 
2. De oproeping tot de vergadering van de raad van toezicht geschiedt schriftelijk aan 

ieder lid van de raad van toezicht en wordt verzonden door de raad van toezicht in 
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opdracht van degene die het houden van de vergadering heeft verlangd. 
De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de 
vergadering te behandelen onderwerpen. 

3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en 
die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan de termijn van 
oproeping worden verkort, zulks ter beoordeling van de voorzitter. 

4. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk 
gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen. 

5. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht; bij zijn ontstentenis of 
afwezigheid voorziet de vergadering zelf in de leiding. De voorzitter wijst een notulist 
aan. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en 
door de voorzitter van de vergadering ondertekend. 

6. Vergaderingen van de raad van toezicht zijn openbaar voor zover de raad van toezicht 
niet - gemotiveerd per agendapunt - beslist dat openbaarheid tegen het belang van de 
stichting is of een ontoelaatbare inbreuk op de privacy van personen oplevert. 

7. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de raad van 
toezicht met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de 
helft van alle leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of 
vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn 
genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene 
stemmen in een vergadering, mits de ter vergadering afwezige leden vóór het tijdstip 
van de vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten. 

8. In de vergaderingen van de raad van toezicht heeft ieder lid één stem. Tenzij anders 
blijkt in deze statuten, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de 
geldig uitgebrachte stemmen. Een blanco uitgebrachte stem geldt als een niet 
uitgebrachte stem. Indien de stemmen staken, komt geen besluit tot stand. 

9. De raad van toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een 
ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de raad van toezicht die 
aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. 

10. De raad van toezicht kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten 
nemen, mits dit schriftelijk en unaniem geschiedt en alle leden van de raad van 
toezicht in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van de 
leden van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Van 
elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende 
vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld. 

11. De leden van het college van bestuur wonen de vergaderingen van de raad van 
toezicht bij. Ten minste één keer per jaar vergadert de raad van toezicht in 
afwezigheid van het college van bestuur. In deze vergadering komen aan de orde: 
a. het onderlinge functioneren van de raad van toezicht; en 
b. het functioneren van het college van bestuur. De voorzitter van de raad van 

toezicht doet tezamen met een ander lid van de raad van toezicht verslag van 

de uitkomst aan het college van bestuur. 
12. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en 
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besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat 
tegenstrijdig is met het belang van de stichting. In het reglement van de raad van 

toezicht wordt uitgewerkt wanneer sprake is van een (potentieel) tegenstrijdig belang. 
Een lid van de raad van toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de 
voorzitter van de raad van toezicht en verschaft alle relevante informatie. De raad van 
toezicht beslist of sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt 
omgegaan en maakt hiervan melding in het bestuursverslag. 

13. De raad van toezicht zal met inachtneming van deze statuten, een reglement raad van 
toezicht opstellen waarin aangelegenheden hen intern betreffende, daaronder 
begrepen de vergaderwijze, openbaarheid, overige werkwijze en de wijze waarop de 
door hen te nemen besluiten tot stand komen, alsmede de eventuele onderlinge 
verdeling van taken, nader worden geregeld. 

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 een beleidsplan en bijbehorende begroting op 
voor het komende boekjaar en legt deze voor het einde van het boekjaar ter 
goedkeuring voor aan de raad van toezicht. Na goedkeuring van de raad van toezicht 
stelt het college van bestuur het beleidsplan en de begroting vast, doch uiterlijk voor 

één januari. 
In overeenstemming met de doelstelling en met het oog op de continuïteit van de 
activiteiten stelt het college van bestuur voorts een strategisch meerjarenbeleidsplan 
op, alsmede een bijbehorende meerjarenbegroting. 

4. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. 
Daaruit wordt door het college van bestuur een balans en een staat van baten en 
lasten ("jaarrekening") over het afgelopen boekjaar opgemaakt, welke vergezeld wordt 
van een rapport van een accountant binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. 

5. De accountant wordt door de raad van toezicht aangewezen en brengt gelijkelijk aan 
het college van bestuur en de raad van toezicht verslag uit over zijn bevindingen. 

6. Het college van bestuur stelt tevens een bestuursverslag (jaarverslag) op waarin door 
het college van bestuur en de raad van toezicht onder meer verantwoording wordt 
afgelegd over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de interne verantwoording 
en de horizontale dialoog. 

7. De jaarstukken als hiervoor bedoeld worden binnen zes maanden na afloop van het 
boekjaar door het college van bestuur vastgesteld na voorafgaande goedkeuring van 
de raad van toezicht en ten blijke daarvan door alle leden van het college van bestuur 

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

één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan. 

8. Het college van bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde 

bescheiden ten minste zeven jaar te bewaren. 
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9. 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. 

Gemeenteraad - bevoegdheden en karakter openbaar onderwijs 
Artikel 16 
1 In aanvulling op het interne toezicht uitgeoefend door de raad van toezicht, kan de 

gemeenteraad zich vanuit zijn wettelijke verantwoordelijkheden voor het openbaar 
onderwijs wenden tot het college van bestuur van de stichting. De gemeenteraad ziet 
daarbij toe vanuit haar wettelijke verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs. 

2. De gemeenteraad is bevoegd in geval van ernstige taakverwaarlozing door het 
college van bestuur of het functioneren van het college van bestuur in strijd met de 
Wpo, maatregelen te nemen die zij nodig acht om de continuïteit van het 
onderwijsproces te waarborgen en heeft het recht om - indien en voor zover dat 
noodzakelijk is - zelf te voorzien in het bestuur van de scholen en zo nodig de stichting 
te ontbinden. 
De gemeenteraad stelt, alvorens zij overgaat tot het nemen van maatregelen als 
bedoeld in de vorige volzin, het college van bestuur en/of de raad van toezicht in de 
gelegenheid in overleg te treden met de gemeenteraad om de mogelijkheden te 
verkennen en eventueel uit te voeren die noodzakelijk zijn om de gerezen bezwaren 
tegen het door het college van bestuur gevoerde beleid of het functioneren van het 
college van bestuur op andere wijze weg te nemen. 

3. Het college van bestuur is bevoegd, na voorafgaand advies van de raad van toezicht, 
te besluiten tot opheffing van een door de stichting in stand gehouden school, 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 159 Wpo. Een besluit tot opheffing wordt 
uiterlijk op één augustus van het schooljaar voorafgaand aan de beoogde datum van 
opheffing medegedeeld aan de gemeenteraad. 

4. De gemeenteraad en de stichting kunnen hun onderlinge verhoudingen nader 
vastleggen in een bestuurlijk convenant. 

Statutenwijziging 
Artikel 17 
1. Het college van bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen met voorafgaande 

goedkeuring van de raad van toezicht en na verkregen advies van de gemeenteraad. 
2. Voor het besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van een voorafgaande 

goedkeuring is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig 
uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad van 
toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden 
van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien 
dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden 
bijeengeroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal leden van de 
raad van toezicht aanwezig is, met een meerderheid van ten minste twee derde van 

de geldig uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen 

worden genomen. 
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot goedkeuring van de 
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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 voor 
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 ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden 
handelsregister. 

6. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het besluit 
tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing. 

Ontbinding en vereffening 
Artikel 18 
1. Het college van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Ten aanzien van een 

besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in het direct voorafgaande artikel 
van deze statuten van overeenkomstige toepassing. 

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van 
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze 
statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar 
uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in 
liquidatie". 

3. De vereffening geschiedt door het college van bestuur, dan wel door een door het 
college van bestuur aan te wijzen (rechts)persoon. 

4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding inschrijving geschiedt in 
het op het kantoor van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. 

5. Een eventueel batig saldo wordt uitsluitend uitgekeerd aan een door het college van 
bestuur, met goedkeuring van de raad van toezicht, aan te wijzen fiscaal erkende 
algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of aan een 
buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt 
en die een gelijksoortige doelstelling heeft. 

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder 
een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijk persoon of rechtspersoon. Deze 
persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven aan het door de 
Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. 

Slotbepaling 
Artikel 20 
In gevallen waarin de wet, de statuten, het bestuursreglement respectievelijk het reglement 

van de raad van toezicht niet voorzien, beslist de raad van toezicht, gehoord het college van 

bestuur. 

Slot akte 

CONCEPT 60015528/1707077v1 O/Akte van statutenwijziging Stichting Onderwijs Primair 16 



De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. 
Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. 
De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon 
meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen 
die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig 
van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte 
voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die 
gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de 
verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. 
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