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CONCEPT STATUTEN 

Betreft: Samenwerkingsstichting Regius-Trinitas, stichting voor openbaar en ka-

tholiek voortgezet onderwijs 

 

 

STATUTEN 

Artikel 1 - Naam en zetel 

1. De stichting draagt de naam: Samenwerkingsstichting Regius-Trinitas, 

stichting voor openbaar en katholiek voortgezet onderwijs. 

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente . 

3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. 

Artikel 2 - Begripsbepalingen 

In deze statuten wordt verstaan onder: 

a. stichting: Samenwerkingsstichting Regius-Trinitas, stichting voor openbaar en 

katholiek voortgezet onderwijs; 

b. scholen: de scholen, dan wel scholengemeenschappen, waarvan de stichting het 

bevoegd gezag is, te onderscheiden in: 

 i. het openbare Regius College Schagen havo/vwo; 

 ii. het openbare Regius College Schagen praktijkonderwijs/vmbo; 

 iii. het katholieke Trinitas College Han Fortmann; 

 iv. het katholieke Trinitas College Johannes Bosco; 

c. gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad van de stichting als bedoeld in artikel 4 Wet 

Medezeggenschap Scholen; 

d. wet: de Wet op het voortgezet onderwijs. 

Artikel 3 - Doel 

1. De stichting heeft ten doel de instandhouding van een of meer openbare en een of 

meer katholieke scholen. 

2. De openbare scholen van de stichting hebben ten doel openbaar voortgezet 

onderwijs te bieden dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen met 

aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke 

waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving, en met onderkenning van 

de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.  
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 Het onderwijs op de openbare scholen wordt gegeven met eerbiediging van ieders 

godsdienst of levensbeschouwing. 

3. De katholieke scholen van de stichting hebben ten doel het verzorgen van 

onderwijs op katholieke grondslag. De stichting neem daarbij het Algemeen 

Reglement voor het Katholiek Onderwijs in acht. 

 In het schoolplan van de katholieke school/scholen wordt aangegeven op welke 

wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de identiteit van de katholieke scholen. Er 

wordt aandacht besteed aan de godsdienstige vorming van de leerlingen van de 

katholieke scholen overeenkomstig hetgeen daaromtrent in het Algemeen 

Reglement voor het Katholiek Onderwijs is bepaald. 

 Op bestuursniveau worden de pastorale en catechetische aspecten van het 

katholiek onderwijs gewaarborgd. 

Artikel 4 - Middelen 

De stichting tracht het in artikel 3 genoemde doel te bereiken door: 

a. het oprichten en in stand houden en besturen van één of meer scholen voor 

openbaar, respectievelijk katholiek voortgezet onderwijs; 

b. uitoefening van alle taken en bevoegdheden van een bevoegd gezag zoals 

bedoeld in de wet, met uitzondering van de besluitvorming over de opheffing van 

een openbare school; 

c. het verrichten van alle verdere handelingen en benutten van alle wettige middelen 

die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk 

kunnen zijn. 

Artikel 5 - Vermogen 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: 

a. het eigen vermogen en de inkomsten hieruit; 

b. gelden door de overheid beschikbaar gesteld als bekostiging of subsidie; 

c. cursusgelden; 

d. vergoedingen voor door de stichting verleende diensten; 

e. ouderbijdragen; 

f. subsidies, giften en donaties; 

g. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten, met dien verstande dat 

erfstellingen slechts kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van 

boedelbeschrijving; 
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h. hetgeen op andere wijze verkregen wordt. 

Artikel 6 - Organisatie van de stichting 

De stichting kent de volgende organen: 

a. een college van bestuur; 

b. een raad van toezicht. 

Artikel 7 - College van bestuur 

1. Het college van bestuur is belast is met het besturen van de stichting en de 

scholen. 

2. Het college van bestuur bestaat uit ten hoogste twee natuurlijke personen.  

 De raad van toezicht stelt het aantal leden van het college van bestuur vast.  

 Een onvoltallig college van bestuur vormt een bevoegd college van bestuur; ook 

belet van een lid van het college van bestuur leidt niet tot onbevoegdheid van het 

college van bestuur, zulks onverminderd het hierna in lid 9 bepaalde.  

3. Indien het college van bestuur uit twee personen bestaat, benoemt de raad van 

toezicht één van hen tot voorzitter. 

4. De leden van het college van bestuur worden benoemd door de raad van toezicht, 

die tevens hun arbeidsvoorwaarden vaststelt en de rol van werkgever van het 

college van bestuur vervult.  

 Bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden hanteert de raad van toezicht de 

collectieve arbeidsovereenkomst, verder ook aan te duiden als: "cao", die voor 

bestuurders in de sector voortgezet onderwijs van toepassing is en houdt zich 

voorts aan relevante wet- en regelgeving voor bestuurders van publiek 

gefinancierde organisaties.  

 De raad van toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van een of meer leden 

van het college van bestuur. 

5. De leden van het college van bestuur dienen de grondslag en het doel van de 

stichting te onderschrijven.  

 Indien het college van bestuur twee (2) leden telt, dient tenminste een (1) van hen 

een christelijke signatuur te hebben. 

6. Personen die lid zijn of zijn geweest van de raad van toezicht kunnen slechts na 

een periode van vier jaar na beëindiging van het lidmaatschap van de raad van 

toezicht tot lid van het college van bestuur worden benoemd. 
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7. Leden van het college van bestuur worden benoemd voor onbepaalde tijd dan wel 

voor bepaalde tijd, een en ander met inachtneming van het gestelde in de cao die 

voor bestuurders in de sector voortgezet onderwijs van toepassing is. 

8. De raad van toezicht kan een lid van het college van bestuur schorsen of ontslaan 

indien naar het oordeel van de raad van toezicht: 

 a. betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan handelen dat valt onder een in de 

cao genoemde ontslaggrond; 

 b. betrokkene heeft gehandeld in strijd met de wet of deze statuten; 

 c. een duurzame vertrouwensbreuk is ontstaan tussen de raad van toezicht en 

betrokkene; 

 d. enige andere reden of omstandigheid welke naar het oordeel van de raad van 

toezicht daartoe aanleiding geeft. 

 De raad van toezicht stelt het lid van het college van bestuur in de gelegenheid 

over een voorgenomen besluit tot ontslag, dan wel schorsing, zijn zienswijze 

kenbaar te maken. 

9. Bij belet en/of ontstentenis van het enige lid of van alle leden van het college van 

bestuur voorziet de raad van toezicht direct in waarneming. 

Artikel 8 - Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten 

1. In geval van een tweehoofdig college van bestuur vindt besluitvorming plaats in 

consensus, waarbij ieder lid één stem heeft. Ontbreekt consensus, dan wordt het 

voorstel geacht niet te zijn aanvaard. De raad van toezicht wordt geïnformeerd over 

een dergelijke situatie. 

2. Elk lid van het college van bestuur is gelijkelijk bevoegd een vergadering van het 

college van bestuur bijeen te roepen. 

3. Van het verhandelde in de vergaderingen van het college van bestuur worden 

besluitenlijsten opgesteld.  

4. Het college van bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle 

leden van het college van bestuur in de gelegenheid zijn gesteld hun stem uit te 

brengen. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in 

de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de besluitenlijst van die 

vergadering wordt vermeld. 

5. Een lid van het college van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en de 

besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig 
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belang heeft. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen omdat het in de 

vorige volzin bepaalde op alle leden van het college van bestuur van toepassing is, 

wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.  

6. De vergaderingen van het college van bestuur zijn openbaar voor zover het college 

van bestuur niet beslist dat openbaarheid tegen het belang van de stichting is of 

een ontoelaatbare inbreuk op de privacy van personen oplevert. 

7. Het college van bestuur regelt voor het overige zijn eigen werkzaamheden. 

Artikel 9 - Vertegenwoordiging 

1. Het college van bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.  

 In geval van een tweehoofdig college van bestuur komt de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid tevens toe aan ieder lid van het college van 

bestuur afzonderlijk. 

2. Ook ingeval de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of meer van de 

leden van het college van bestuur, wordt de stichting op de in lid 1 bepaalde wijze 

vertegenwoordigd. 

3. Het college van bestuur kan volmacht verlenen aan directeuren van de scholen, 

andere werknemers of derden om de stichting binnen de grenzen van die volmacht 

te vertegenwoordigen. 

 Een doorlopende volmacht aan directeuren van de scholen wordt vastgelegd in een 

door het college van bestuur vast te stellen managementstatuut. 

Artikel 10 - Bestuursbevoegdheid  

1. Het college van bestuur is bevoegd tot alle rechtshandelingen namens de 

stichtingen binnen de beperkingen van deze statuten en de wet. Bij de vervulling 

van hun taak richten de leden van het college van bestuur zich naar het belang van 

de stichting en de met haar verbonden organisatie.  

2. Het college van bestuur is -met inachtneming van artikel 76q van de wet- bevoegd 

te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en 

bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij 

de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een 

derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander 

verbindt, mits het college van bestuur daartoe de voorafgaande goedkeuring heeft 

verkregen van de raad van toezicht. Zonder vermelde goedkeuring kan de stichting 

ter zake niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. 
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3. Voorts heeft het college van bestuur voorafgaande goedkeuring van de raad van 

toezicht nodig voor het nemen van besluiten met betrekking tot: 

 a. de vaststelling van de begroting, het jaarverslag en het strategisch meerjaren-

plan van de stichting; 

 b. 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; 

 c. het oprichten van een rechtspersoon waarin de stichting aanmerkelijke be-

stuurlijke invloed zal hebben; 

 d. de beëindiging van het dienstverband van een aanmerkelijk aantal werkne-

mers tegelijkertijd of binnen een kort tijdbestek; 

 e. ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk 

aantal werknemers in dienst van de stichting; 

 f. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere 

rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van de samenwerking 

van substantieel belang is voor de stichting; 

 g. een aanvraag tot faillissement of van surséance van betaling voor de stichting; 

 h. het stichten, opheffen, samenvoegen, omzetten, overdragen van een school 

van de stichting casu quo het doen van een voorstel tot opheffing van een 

school aan de gemeente Schagen waar het een openbare school van de stich-

ting betreft; 

i. splitsing, fusie, statutenwijziging of ontbinding van de stichting. 

4. Het college van bestuur is verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht 

ten aanzien van de vervulling van zijn taak en de uitoefening van zijn 

bevoegdheden. Hiertoe verschaft het college van bestuur de raad van toezicht tijdig 

de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens. 

Voorts stelt het college van bestuur ten minste een keer per jaar de raad van 

toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van 

de algemene en financiële risico's en van de gebruikte beheers- en 

controlesystemen. 

Artikel 11 - Raad van toezicht 
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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. 

 De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter. 

2. De leden van de raad van toezicht dienen de grondslag en het doel van de stichting 

te onderschrijven.  

 In de raad van toezicht dienen naar evenredigheid van het aantal leerlingen op de 

openbare en katholieke scholen van de stichting leden met affiniteit voor het 

openbaar, respectievelijk katholiek onderwijs zitting te hebben. 

 De leden van de Raad zullen zich in gelijke mate inzetten voor de handhaving van 

de uitgangspunten van zowel het openbare als het katholieke onderwijs. 

3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen door 

de raad van toezicht. 

4. Benoeming van leden van de raad van toezicht geschiedt op basis van een tevoren 

vastgestelde profielschets. De profielschets wordt vastgesteld door de raad van 

toezicht gehoord het college van bestuur en na verkregen advies van de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

5. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft het recht een bindende 

voordracht te doen voor één lid van de raad van toezicht. 

6. Een aanbeveling of voordracht tot benoeming tot lid van de raad van toezicht wordt 

gemotiveerd en daarbij worden voorts van de kandidaat meegedeeld zijn beroep, 

de betrekking die hij bekleedt of heeft bekleed voor zover die van belang zijn in ver-

band met de vervulling van de taak van lid van de raad van toezicht; tevens wordt 

vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als lid van de raad van 

commissarissen of raad van toezicht is verbonden; indien zich daaronder 

rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding 

van die groep worden volstaan. 

7. 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. Bij een besluit over 

herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn 

taak als lid van de raad van toezicht heeft vervuld. 
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8. De leden van de raad van toezicht dienen volstrekt onafhankelijk ten opzichte van 

elkaar, de leden van het college van bestuur en deelbelangen binnen de scholen te 

zijn en mogen op generlei wijze een direct of indirect belang binnen de stichting of 

de scholen van de stichting hebben. 

9. Tot lid van de raad van toezicht is niet benoembaar een persoon dan wel diens 

bloed- of aanverwant in de eerste graad die: 

 a. lid is van het college van bestuur of voormalig lid van het college van bestuur 

van de stichting of diens rechtsvoorgangers binnen vier jaar na zijn defungeren 

als zodanig; 

 b. werknemer is van de stichting of voormalig werknemer van de stichting of 

diens rechtsvoorgangers binnen tien jaar na zijn defungeren als zodanig; 

 c. lid is van een medezeggenschapsorgaan van de stichting. 

 Voorts is niet tot lid van de raad van toezicht benoembaar een persoon die: 

 d. ouder of verzorger is van een kind dat als leerling is ingeschreven op één van 

de scholen van de stichting; 

 e. bestuurder is van een andere onderwijsorganisatie binnen het voortgezet on-

derwijs; 

 f. bestuurder is van een onderwijsorganisatie in een andere onderwijssector dan 

het voortgezet onderwijs binnen het voedingsgebied van de scholen. 

10. Mochten in de raad van toezicht om welke reden dan ook één of meer leden 

ontbreken, dan vormen de in functie zijnde leden, of vormt het enige in functie 

zijnde lid niettemin een bevoegde raad van toezicht, onverminderd de verplichting 

om zo spoedig mogelijk met inachtneming van deze statuten door benoeming in de 

vacatures te voorzien. Belet van een of meer leden van de raad van toezicht leidt 

niet tot onbevoegdheid van de andere leden, respectievelijk het andere lid van de 

raad van toezicht. 

11. Indien te eniger tijd alle leden van de raad van toezicht ontbreken en/of sprake is 

van belet van alle leden van de raad van toezicht, dan is het meest gerede, 

voormalige lid van de raad van toezicht bevoegd, zo redelijkerwijs mogelijk na 

overleg met het college van bestuur en de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad, ten hoogste twee leden van de raad van toezicht te 

benoemen, zulks mede met in achtneming van het belet van zittende leden van de 

raad van toezicht. 
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 Kan niet op deze wijze worden voorzien in de benoeming van ten hoogste twee le-

den van de raad van toezicht, dan is de gemeenschappelijke medezeggenschaps-

raad, gehoord het college van bestuur, bevoegd ten hoogste twee leden van de 

raad van toezicht te benoemen. 

 De aldus ingevolge het bepaalde in de eerste, dan wel de tweede volzin van dit lid-

benoemde leden van de raad van toezicht zijn verplicht zo spoedig mogelijk over-

eenkomstig het bepaalde in deze statuten een zodanig aantal additionele leden van 

de raad van toezicht te benoemen dat wordt voldaan aan het in lid 1 ten aanzien 

van het aantal leden van de raad van toezicht bepaalde. 

12. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt door: 

 a. het verstrijken van de zittingsperiode; 

 b. aftreden; 

 c. ontslag door de raad van toezicht wanneer een van de onverenigbaarheden 

als genoemd in het vorige lid intreedt of indien daartoe naar het oordeel van de 

raad van toezicht aanleiding tot bestaat, bijvoorbeeld indien de betrokkene in 

strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de stichting heeft gehan-

deld, wegens verwaarlozing dan wel duurzaam niet naar behoren vervullen 

van zijn taak, indien de betrokkene de stichting op onredelijke wijze heeft be-

handeld en/of een strafbaar feit heeft gepleegd, wegens andere gewichtige re-

denen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waar-

van zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de 

stichting kan worden geduld; 

 d. overlijden of verlies van het vrije beheer over het eigen vermogen. 

 Voor een ontslagbesluit als bedoeld sub c. is vereist dat - afgezien van betrokkene 

- alle leden van de raad zich daarvoor uitspreken. Voorts hoort de raad van toezicht 

zo redelijkerwijs mogelijk het college van bestuur ten aanzien van een 

voorgenomen ontslagbesluit.  

13. Schorsing van een lid van de raad van toezicht kan plaatsvinden op de in lid 12 sub 

c. bedoelde gronden of een redelijk vermoeden daarvan. Het bepaalde in de laatste 

volzin van het vorige lid is van overeenkomstige toepassing.  

Artikel 12 - Taken en bevoegdheden raad van toezicht 

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de uitvoering van de 

taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het college van bestuur en op 
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de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht staat voorts het 

college van bestuur met raad terzijde. 

2. De raad van toezicht ziet in het bijzonder toe op de rechtmatige verwerving, 

doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de 

stichting en op de naleving door het college van bestuur van de vigerende 

governancecode voor het voortgezet onderwijs, respectievelijk de afwijking van die 

code. 

3. De raad van toezicht wijst de controlerend accountant aan die de jaarstukken 

controleert. 

4. De raad van toezicht is overigens belast met en bevoegd tot hetgeen in deze 

statuten aan de raad van toezicht is toebedeeld. 

5. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van 

zijn taak doen bijstaan door één of meer deskundigen en beschikken over een 

redelijk budget voor deskundigheidsbevordering. De raad van toezicht informeert 

het college van bestuur over (voorgenomen) uitputting van dit budget. 

Artikel 13 - Besluitvorming en werkwijze raad van toezicht 

1. De raad van toezicht streeft naar besluitvorming bij consensus waarbij ieder lid één 

stem heeft. Ontbreekt consensus, dan wordt er besloten bij meerderheid van 

stemmen van de aanwezige leden van de raad van toezicht. Staken de stemmen, 

dan wordt het voorstel geacht niet te zijn aanvaard. 

2. De raad van toezicht kan uitsluitend besluiten nemen als de meerderheid van de in 

functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Een 

lid van het college van bestuur ten aanzien waarvan sprake is van belet geldt voor 

de werking van het in de vorige volzin bepaalde als zijnde niet in functie. Een lid 

van de raad van toezicht kan uitsluitend een ander lid van de raad van toezicht 

volmacht verlenen om hem in de raad van toezicht te vertegenwoordigen. 

3. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden 

in de gelegenheid zijn gesteld hun stem uit te brengen. Van elk buiten vergadering 

genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke 

mededeling in de besluitenlijst van die vergadering wordt vermeld. 

4. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en de 

besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig 

belang heeft. Voor de werking van het in lid 2 bepaalde geldt het betreffende lid 
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van de raad van toezicht als zijnde niet in functie. Wanneer het in de eerste volzin 

van dit lid bepaalde van toepassing is op alle in functie zijnde leden van de raad 

van toezicht, is de raad van toezicht niettemin bevoegd te besluiten, met dien 

verstande dat dit besluit algemene stemmen behoeft en de overwegingen die aan 

het besluit ten grondslag liggen schriftelijk worden vastgelegd. 

5. Elk lid van de raad van toezicht is gelijkelijk bevoegd via de voorzitter een 

vergadering van de raad van toezicht bijeen te laten roepen. 

6. De vergaderingen van de raad van toezicht zijn openbaar voor zover de raad van 

toezicht niet beslist dat openbaarheid tegen het belang van de stichting is of een 

ontoelaatbare inbreuk op de privacy van personen oplevert. 

7. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden 

besluitenlijsten opgesteld door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon. 

De besluitenlijsten worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering. 

8. Tenzij de raad van toezicht anders besluit, zijn de leden van het college van 

bestuur aanwezig bij de vergaderingen van de raad van toezicht. 

9. Met inachtneming van de privacyregels is de raad van toezicht bevoegd inzage te 

nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de 

stichting. Evenzo heeft de raad van toezicht te allen tijde toegang tot alle bij de 

stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen. 

10. De raad van toezicht werkt zijn toezichtvisie, toezichtkader, honorering en 

werkwijze uit in een reglement voor de raad van toezicht. 

Artikel 14 - Rol gemeente Schagen 

1. Het college van bestuur brengt jaarlijks aan de gemeenteraad van Schagen verslag 

uit over de wijze waarop het bestuur over de openbare scholen is uitgeoefend, 

waarbij in ieder geval aandacht wordt geschonken aan de wezenskenmerken van 

het openbaar onderwijs.  

2. De gemeenteraad van Schagen is in geval van ernstige taakverwaarlozing door het 

college van bestuur of functioneren in strijd met de wet bevoegd de maatregelen 

die hij nodig acht om de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen voor 

zover het openbaar onderwijs betreft. 

3. Op voorstel van het college van bestuur besluit de gemeenteraad van Schagen 

over de opheffing van een openbare school. 
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4. De gemeente Schagen wordt in de gelegenheid gesteld aan het college van 

bestuur een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de begroting en het 

jaarverslag van de stichting. Het college van bestuur brengt een dergelijke 

zienswijze ter kennis van de raad van toezicht. Het college van bestuur reageert op 

een van de gemeente Schagen ontvangen zienswijze en brengt deze reactie ter 

kennis van de raad van toezicht. 

5. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd na instemming van de 

gemeenteraad van Schagen. Instemming kan slechts worden onthouden indien 

overheersende invloed van de overheid in het bestuur niet is verzekerd voor zover 

het openbaar onderwijs betreft. 

Artikel 15 - Personeel 

1. Aan de openbare en katholieke scholen van de stichting zullen alleen 

personeelsleden werkzaam zijn die de betreffende grondslag van de school 

respecteren en loyaal willen meewerken aan de doelstellingen van de school, 

waaronder de vormgeving van het openbaar karakter of de katholieke identiteit. 

2. Benoeming en ontslag van leraren in de katholieke levensbeschouwing geschiedt 

conform het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs. 

Artikel 16 - Boekjaar en jaarstukken 

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 

2. Jaarlijks voor het begin van het nieuwe boekjaar legt het college van bestuur een 

ontwerp (meerjaren-)begroting ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht. 

 Goedkeuring van de begroting strekt tot machtiging van het college van bestuur om 

in het eerstvolgende jaar uitgaven te doen tot het beloop van de in de begroting 

genoemde bedragen. 

3. De vastgestelde begroting wordt ter informatie aan de gemeenteraad van Schagen 

gezonden. 

 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de stichting maakt 

het college van bestuur de jaarstukken op over dat boekjaar, voorzien van een 

onderzoeksrapport van een door een door de raad van toezicht aangewezen 

registeraccountant. De jaarstukken worden ter goedkeuring aan de raad van 

toezicht voorgelegd en na goedkeuring door het college van bestuur vastgesteld. 

Goedkeuring van de jaarstukken strekt niet tot kwijting van de leden van het college 
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van bestuur. Omtrent deze kwijting wordt afzonderlijk door de raad van toezicht 

besloten. 

4. De vastgestelde jaarstukken met het jaarverslag worden ter informatie aan de 

gemeenteraad van Schagen gezonden. 

Artikel 17 - Reglementen 

1. De raad van toezicht werkt zijn toezichtvisie, toezichtkader en werkwijze uit in een 

reglement voor de raad van toezicht. Het college van bestuur wordt in de 

gelegenheid gesteld hierover advies te geven. 

2. Het college van bestuur is bevoegd een bestuursreglement vast te stellen (en te 

wijzigen) waarin de eigen werkwijze wordt uitgewerkt. Het besluit tot vaststelling of 

wijziging is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht. 

3. Het college van bestuur is bevoegd andere reglementen vast te stellen (en te 

wijzigen) ten behoeve van het functioneren van de stichting en de scholen. De 

volgende reglementen en regelingen behoeven de voorafgaande goedkeuring van 

de raad van toezicht: 

 a. de klachtenregeling; 

 b. de klokkenluidersregeling; 

 c. het treasurystatuut. 

Artikel 18 - Statutenwijziging, ontbinding, fusie en splitsing 

1. Het college van bestuur is bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten, 

juridische fusie en splitsing of tot ontbinding. Indien het college van bestuur besluit 

tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld.  

2. Een besluit tot statutenwijziging, ontbinding, fusie of splitsing behoeft de 

voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. De raad van toezicht kan 

deze goedkeuring slechts verlenen in een vergadering waarin tenminste 

twee/derde (2/3) van zijn leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en met 

een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen. 

3. Bij de oproeping tot de vergadering van de raad van toezicht, waarin een voorstel 

tot goedkeuring van de statutenwijziging, ontbinding of fusie 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 

veertien dagen. 
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4. Een statutenwijziging, ontbinding, fusie of splitsing treedt eerst in werking nadat 

daarvan een notariële akte is opgemaakt. Een authentiek afschrift van de akte dient 

te worden ingeschreven in het handelsregister. 

5. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de leden van het college van bestuur 

tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. 

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk 

besteed overeenkomstig het doel van de stichting en de wet. 

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden 

stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de 

door de vereffenaars aangewezen persoon of instelling. 

8. Besluiten tot statutenwijziging, fusie, splitsing of ontbinding behoeven de 

voorafgaande instemming van de gemeenteraad van Schagen. Instemming kan 

slechts worden onthouden indien overheersende invloed van de overheid in het 

bestuur niet is verzekerd voor zover het openbaar onderwijs betreft of het openbaar 

onderwijs anderszins in het geding is. 

9. Besluiten tot wijziging van dit artikel, de artikelen 1, 3, 4, 7 lid 5, 10 lid 3 h, 11 lid 

2en 15 alsmede besluiten tot oprichting, opheffing, overdracht of samenvoeging 

van katholieke scholen en fusie, splitsing of ontbinding van de stichting behoeven 

de voorafgaande instemming van de Nederlandse Katholieke Schoolraad.  

Artikel 19 - Slotbepalingen 

1. In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het 

college van bestuur. 

2. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare 

communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. 


