Ontwerp-statuten
Stichting samenwerkingsschool Yn de mande

Artikel 1 Naam en zetel
Lid 1
De Stichting draagt de naam: Stichting samenwerkingsschool Yn de mande.
Lid 2
De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Schiermonnikoog.

Artikel 2 Begripsbepalingen
In deze statuten wordt verstaan onder:
a. gemeente: de gemeente Schiermonnikoog;
b. gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Schiermonnikoog;
c. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente;
d. school: samenwerkingsschool Yn de mande;
e. vereniging: de Vereniging voor Protestants Christelijke Basisonderwijs te
Schiermonnikoog;
f. wet: de Wet op het primair onderwijs.

Artikel 3 Doel en middelen
Lid 1
De Stichting stelt zich ten doel het in standhouden in de gemeente van een
samenwerkingsschool, zoals bedoeld in artikel 17d van de wet, waarbinnen openbaar en
protestants christelijk onderwijs wordt gegeven.
Lid 2
De school is toegankelijk voor alle leerlingen zonder onderscheid naar godsdienst of
levensovertuiging.
Lid 3
Om het doel te verwezenlijken kan de Stichting gebruikmaken van alle wettelijke middelen
die daaraan dienstbaar zijn. De geldmiddelen van de stichting worden verkregen uit subsidies,
bijdragen, leningen, legaten en andere haar rechtmatig toekomende baten.

Artikel 4 Duur
De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd met dien verstande dat de Stichting in ieder
geval in stand wordt gehouden voor een periode van 5 jaren.

Artikel 5 Organisatie van de Stichting
Lid 1
De Stichting kent een bestuur en kan commissies hebben.
Lid 2
De scheiding tussen bestuur en intern toezicht, zoals voorgeschreven in artikel 17a van de
wet, vindt op functionele wijze plaats, met dien verstande dat het bestuur zich richt op het
uitoefenen van de functie van het intern toezicht en de feitelijke uitoefening van de functie
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van het bestuur op basis van mandaat en/of delegatie wordt belegd bij de directeur van de
school.
Lid 3
De gemeenteraad en de vereniging houden toezicht op de Stichting, zoals aangegeven in de
wet en deze statuten.

Artikel 6 Bestuur
Lid 1
Het bestuur bestaat uit vier leden, waarvan:
a. twee leden op voordracht van het college worden benoemd door de gemeenteraad;
b. twee leden op voordracht van het bestuur van de vereniging worden benoemd door de
algemene vergadering van de vereniging.
De benoemingen, zoals bedoeld in dit lid vinden plaats op basis van een door het bestuur
vastgestelde en openbaar gemaakte profielschets.
Lid 2
De leden van het bestuur onderschrijven de doelstellingen van de samenwerkingsschool.
Lid 3
Personen in dienst van de Stichting kunnen geen lid van het bestuur zijn. Het lidmaatschap
van het bestuur is voorts onverenigbaar met het lidmaatschap van:
a. de medezeggenschapsraad van de school;
b. het college;
c. de gemeenteraad; of
d de vereniging.
Lid 4
Het bestuur kan zich in zijn vergaderingen door deskundigen met een adviserende stem laten
bijstaan.
Lid 5
Indien in het bestuur, om welke reden dan ook, een of meer bestuursleden ontbreken, dan
vormen de overblijvende bestuursleden niettemin een wettig bestuur.
Lid 6
Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een
secretaris
Lid 7
De voorzitter en de secretaris tekenen alle stukken van het bestuur.

Artikel 7 Zittingsperiode
Lid 1
De leden van het bestuur worden voor vier jaar benoemd. De leden kunnen na afloop van hun
zittingsperiode terstond, maar ten hoogste één maal worden herbenoemd.
Lid 2
Een lid van het bestuur dat tussentijds is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in
wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten aftreden.

Artikel 8 Schorsing en ontslag
Lid 1
De gemeenteraad en de algemene vergadering van de vereniging kunnen een bestuurslid dat
zij hebben benoemd en die naar hun oordeel in ernstige mate door handelen of nalaten afbreuk
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doet aan het functioneren van het bestuur voor maximaal vier maanden schorsen of ontslaan.
In het geval van schorsing vermelden de gemeenteraad en de algemene vergadering van de
vereniging de gevolgen daarvan.
Lid 2
Het bestuur kan overeenkomstig de grond, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel,
een bestuurslid schorsen. Het bestuur onderwerpt het besluit – afhankelijk van wie het
betrokken bestuurslid heeft benoemd – onmiddellijk aan het oordeel van de gemeenteraad of
de algemene vergadering van de vereniging. De gemeenteraad of de algemene vergadering
van de vereniging beslissen zo spoedig mogelijk of zij de schorsing al dan niet bevestigen. De
schorsing geldt dan als door de gemeenteraad of de algemene vergadering van de vereniging
besloten. Bevestigen de gemeenteraad of de algemene vergadering van de vereniging niet
binnen twee maanden nadat het bestuur tot schorsing heeft besloten, het besluit tot schorsing
dan vervalt het besluit tot schorsing van rechtswege.
Lid 3
Wanneer de gemeenteraad of de algemene vergadering van de vereniging de schorsing als
bedoeld in het voorgaande lid bevestigt, wordt de schorsingstermijn geacht te zijn ingegaan
op het moment van het bestuursbesluit daartoe.

Artikel 9 Einde bestuurslidmaatschap
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door:
a. het eindigen van de periode waarvoor een lid is benoemd;
b. ondercuratelestelling;
c. ontslag door de gemeenteraad, de algemene vergadering van de vereniging of de
rechtbank;
d. opzegging;
e. overlijden.

Artikel 10 Taak en bevoegdheden bestuur
Lid 1
Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting. De Stichting oefent – met
inachtneming van het bepaalde van deze statuten – alle taken en bevoegdheden uit die bij of
krachtens de wet aan het bevoegd gezag van de school toekomen.
Lid 2
Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding
of bezwaring van registergoederen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 106 van de
wet en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor
een schuld van een ander verbindt.
Lid 3
Het bestuur kan een besluit tot opheffing, fusie of bestuurlijke overdracht van de school
slechts nemen na instemming van zowel de gemeenteraad als de algemene vergadering van de
vereniging.
Artikel 11 Vertegenwoordiging
Lid 1
Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid komt
bovendien toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of bij hun ontstentenis aan hun
plaatsvervangers.
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Lid 2
Het bestuur kan anderen die werkzaam zijn ten behoeve van de Stichting de bevoegdheid
geven om de Stichting te vertegenwoordigen.

Artikel 12 Quorum
Lid 1
De vergadering vindt geen doorgang indien niet ten minste twee derde van het aantal zittende
leden aanwezig is.
Lid 2
In geval een vergadering op grond van het eerste lid van dit artikel geen doorgang kan vinden,
belegt de voorzitter binnen 14 dagen een nieuwe vergadering.
Lid 3
Indien wegens onvoltalligheid op grond van het bepaalde in het tweede lid een nieuwe
vergadering is belegd, beraadslagen en besluiten de aanwezige leden over de onderwerpen die
voor de eerste vergadering aan de orde waren gesteld, ongeacht het aantal leden dat aanwezig
is.
Lid 4
Een lid van het bestuur kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten
vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke volmacht. Een bestuurslid kan ten
hoogste één medebestuurslid in een vergadering vertegenwoordigen.

Artikel 13 Stemmen
Lid 1
De leden stemmen zonder last.
Lid 2
Tenzij de statuten anders bepalen, worden alle besluiten genomen bij meerderheid van twee
derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Een blanco uitgebrachte stem geldt als een niet
uitgebrachte stem.
Lid 3
Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling.
Lid 4
Indien de stemmen staken bij een stemming, niet een benoeming betreffende, wordt het
nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld, waarin de beraadslagingen
kunnen worden heropend. Indien bij herstemming de stemmen staken, wordt het voorstel
geacht te zijn verworpen.
Lid 5
Wordt bij stemming over personen, een benoeming betreffende, de vereiste meerderheid niet
verkregen, dan vindt op een door de voorzitter te bepalen tijdstip herstemming plaats tussen
de personen die de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Indien bij deze stemming de
stemmen opnieuw staken, dan beslist terstond het lot.

Artikel 14 Openbaarheid van vergaderingen
Lid 1
De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar.
Lid 2
De vergadering worden besloten gehouden, wanneer ten minste twee aanwezige bestuursleden
hierom vragen of wanneer de voorzitter dit nodig acht. Het bestuur beslist vervolgens op
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grond van de aard van de aan de orde zijnde aangelegenheid of met gesloten deuren zal
worden vergaderd. Het vergaderen achter gesloten deuren kan uitsluitend geschieden indien
het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen:
a. het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
b. de economische of financiële belangen van de Stichting;
c. het belang van voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de
aangelegenheden betrokken natuurlijke personen dan wel derden.
Lid 3
Van een besloten vergadering wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat niet openbaar
wordt gemaakt, tenzij het bestuur anders beslist.

Artikel 15 Huishoudelijk reglement
Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen, waarin interne aangelegenheden
van de Stichting nader kunnen worden geregeld. Het huishoudelijk reglement mag geen
bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze statuten.

Artikel 16 Verantwoording
Lid 1
Het bestuur brengt jaarlijks aan de gemeenteraad en de algemene vergadering van de
vereniging verslag uit omtrent zijn werkzaamheden. Het bestuur besteedt daarbij in ieder
geval aandacht het beleid ten aanzien van het openbaar onderwijs en het protestants christelijk
onderwijs in de school.
Lid 2
Het verslag wordt bekendgemaakt.

Artikel 17 Commissies
Lid 1
Het bestuur kan al dan niet uit zijn midden commissies instellen, die onder
verantwoordelijkheid van het bestuur belast kunnen worden met aangelegenheden die tot de
bevoegdheid van het bestuur behoren. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het
bestuur.
Lid 2
Het bestuur stelt in ieder geval een commissie identiteit in, die het bestuur adviseert over het
behoud en de vertaling van de wezenskenmerken van het openbaar en protestants christelijk
onderwijs in de school.
Lid 3
Het huishoudelijk reglement bevat regels voor de werkwijze en samenstelling van de
commissies.

Artikel 18 Financiën en verslaglegging
Lid 1
Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar.
Lid 2
Het bestuur stelt jaarlijks vóór 1 december de begroting met toelichting voor het komende
jaar van de baten en de lasten van de activiteiten en vóór 1 juni het jaarverslag, waaronder
begrepen de jaarrekening, vast. De jaarrekening gaat vergezeld van een verslag van een
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door het bestuur aangewezen registeraccountant dat, behalve de verklaring bij de rekening,
bevindingen bevat over de vraag of de administratie en het beheer voldoen aan eisen van
rechtmatigheid en doelmatigheid.
Lid 3
Het bestuur zendt binnen twee weken na vaststelling een afschrift van de begroting en het
jaarverslag aan de gemeenteraad en de vereniging toe.
Artikel 19 Vrijwaring en vrijtekening
Lid 1
De Stichting stelt iedere persoon die, vanwege het feit dat hij lid van het bestuur van de
Stichting is of was, als partij betrokken was of is of als een op diens betrokkenheid als partij
uitlopende ontwikkeling aannemelijk is bij een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde
actie of procedure van welke aard dan ook, door of namens de Stichting dan wel door derden
ingesteld, schadeloos voor alle nadelige financiële gevolgen, daaronder begrepen kosten en
boetes, die hij in werkelijkheid en redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met een
dergelijke actie of procedure, mits hij heeft gehandeld op een wijze die hij redelijkerwijze kon
beschouwen in het belang van of niet tegen de belangen van de Stichting te zijn, en tenzij (en
voor zover) het doen van een beroep op deze regeling in strijd zou zijn met de goede trouw.
Lid 2
Een schadeloosstelling door de Stichting bedoeld in het vorige lid geschiedt na een
vaststelling dat het lid van het bestuur voldaan heeft aan de van toepassing zijnde
gedragsnorm genoemd in het vorige lid .

Artikel 20
Geschillencommissie
Lid 1
In het geval tussen de gemeente en de vereniging een geschil ontstaat over de uitleg van de
statuten of over het toezicht op de school kunnen de gemeente en de vereniging het geschil
voorleggen aan de geschillencommissie, zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel.
Lid 2
De Stichting kan bij een geschil gebruik maken van een onder de Stichting
Onderwijsgeschillen ressorterende commissie – te weten de LBS – om geschillen zoals
bedoeld in artikel 17d WPO te behandelen.
Lid 3
De uitspraak van de geschillencommissie is bindend.
Artikel 21
Ernstige taakverwaarlozing
Lid 1
In geval van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of functioneren in strijd met de wet,
voor zover het openbaar onderwijs betreft, neemt de gemeenteraad de maatregelen die hij
nodig acht om de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen voor zover het openbaar
onderwijs betreft.
Lid 2
In geval van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of functioneren in strijd met de wet,
voor zover het protestants christelijk onderwijs betreft, neemt de algemene vergadering van
de vereniging de maatregelen die hij nodig acht om de continuïteit van het onderwijsproces te
waarborgen voor zover het protestants christelijk onderwijs betreft.
Artikel 22 Statutenwijziging en ontbinding
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Lid 1
Het bestuur kan in een speciaal daartoe belegde vergadering, waarin alle leden aanwezig
of vertegenwoordigd zijn besluiten tot wijziging van de statuten van de Stichting. Het
bestuur behoeft voor iedere wijziging van de statuten de voorafgaande instemming van de
gemeenteraad en de algemene vergadering van de vereniging.
Lid 2
Het bestuur kan in een speciaal daartoe belegde vergadering, waarin alle leden aanwezig
of vertegenwoordigd zijn besluiten tot ontbinding van de Stichting, maar niet gedurende
de eerste vijf jaar na de datum van oprichting. Het bestuur behoeft voor het besluit tot
ontbinding van de Stichting de voorafgaande instemming van de gemeenteraad en de
algemene vergadering van de vereniging.

Artikel 23 Vereffening
Lid 1
Bij ontbinding van de Stichting is het bestuur met de vereffening belast, tenzij de
gemeenteraad en d algemene vergadering van de vereniging anders besluiten.
Lid 2
Gedurende de vereffening blijven deze statuten van kracht voor zover dat met de vereffening
verenigbaar is. De vereffenaars leggen rekening en verantwoording af aan de gemeenteraad en
de algemene vergadering van de verenging.
Lid 3
De vereffenaars doen aan de registers waar de Stichting is ingeschreven opgaaf van hun
optreden als zodanig en van de gegevens over zichzelf die van een bestuurder worden
verlangd.
Lid 4
Het batig saldo na vereffening wordt besteed overeenkomstig de doelstelling van de Stichting,
of zal ten goede komen aan een ander algemeen nut beogende instelling met een doelstelling
die zoveel mogelijk beantwoordt aan de doelstellingen van de Stichting, een en ander als
door de vereffenaars te bepalen, voor zover hierin niet reeds bij het besluit tot ontbinding is
voorzien.

Artikel 24
Overgangs- en slotbepalingen
Lid 1
In alle gevallen waarin de bepalingen van deze statuten in strijd blijken te zijn met de wet,
prevaleert de wet.
Lid 2
In alle gevallen de Stichting betreffende waarin deze statuten niet voorzien, beslist het
bestuur.

Toelichting
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Bij het opstellen van de onderhavige statuten is uitgegaan van de volgende randvoorwaarden:
De algemene bepalingen van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de stichting:
De specifieke voorschriften betreffende de stichting samenwerkingsschool, zoals door
de onderwijswetgever geformuleerd in artikel 17d van de Wet op het primair onderwijs
(WPO);
● Voor zover toepasbaar, de in 2009 vastgestelde statuten van de Verenging voor
protestants-christelijk basisonderwijs te Schiermonnikoog;
● De beleidskeuze om de wettelijke zorgplicht inzake de scheiding tussen bestuur en intern
toezicht vorm te geven door middel van het mandaat-/delegatiemodel.
●
●

Artikel 1
De gebruikte naam is een werktitel. Vanzelfsprekend kan iedere andere naam gekozen worden
voor de stichting.

Artikel 3
In de statuten van de vereniging (artikel 6) wordt gesproken over een “bijzonder neutrale
samenwerkingsschool”. Dat is een wat lastige aanduiding, omdat er mee wordt gesuggereerd
dat er ook een katholieke, reformatorische, openbare etc. samenwerkingsschool zou
kunnen zijn. De wet spreekt echter systematisch over een school waarbinnen openbaar en
bijzonder onderwijs wordt gegeven (zie bijvoorbeeld artikel 17d, zesde lid, onderdeel a
WPO). Afhankelijk van de concrete situatie kan dan voor de term bijzonder onderwijs de
desbetreffende richting (katholiek, gereformeerd etc.) worden aangegeven. In aansluiting bij
de wet is daarom in artikel 3 gesproken over een samenwerkingsschool waarbinnen openbaar
en protestants christelijk onderwijs wordt gegeven.
In de wet is geregeld dat de samenwerkingsschool algemeen toegankelijk is. Gelet op het
belang van dit principe is die algemene toegankelijkheid expliciet in artikel 3 genoemd.

Artikel 4
De wet schrijft voor dat de stichting in ieder geval voor een periode van vijf jaar moet worden
opgericht.

Artikel 5
In het tweede lid is omschreven welke keuze is gemaakt inzake de scheiding tussen bestuur en
intern toezicht. De verdere uitwerking van dit model vindt plaats in het managementstatuut.
Het benoemen van deze gemaakte keuze hoeft niet per se in de statuten te worden vastgelegd.
Nu er toch nieuwe statuten moeten gemaakt, vormt dat op zichzelf een goede gelegenheid om
de keuze toch in de statuten te verankeren.

Artikel 6
De wet bepaalt dat de leden worden benoemd door de gemeenteraad en door de
rechtspersoon. (De rechtspersoon is in dit geval de vereniging). Uitgangspunt dient te zijn dat
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er een evenwichtige zeggenschapsverhouding wat betreft openbaar onderwijs en bijzonder
onderwijs moet zijn. De memorie van toelichting geeft aan dat die wijze van benoeming naar
eigen inzicht kan worden geregeld. Het deels benoemen van leden door de gemeenteraad en
de rechtspersoon wordt daar als optie benoemd. Voor die optie is in het concept gekozen.
Voorgesteld wordt 3 bestuursleden door de gemeenteraad en 3 door de vereniging te laten
benoemen (evenwichtige verhouding). Aantal bestuursleden kan vanzelfsprekend anders
bepaald worden (bijvoorbeeld 2 en 2).
De vereniging kent twee organen: het bestuur en de algemene vergadering. Omdat bij de
gemeente de gemeenteraad de benoeming verzorgt, is het passend dat binnen de vereniging –
naar analogie – die bevoegdheid belegd wordt bij de algemene vergadering.
In de statuten van de vereniging is geregeld, dat de bestuursleden een onafhankelijk
voorzitter kiezen. Dat construct kan niet gehandhaafd blijven omdat bij de stichting
samenwerkingsschool de benoeming door gemeenteraad en rechtspersoon moet geschieden.
Hecht men aan een onafhankelijk voorzitter dan zou deze zowel door de gemeenteraad als
door de algemene vergadering benoemd moeten worden. Optie is ook om te regelen dat de
voorzitter van het bestuur de ene zittingstermijn uit het openbare deel wordt gekozen en de
volgende termijn uit het pc deel of omgekeerd.

Artikel 7
In de huidige statuten is geen zittingstermijn genoemd. Hier is gekozen voor de gangbare
termijn van vier jaar met de mogelijkheid om eenmaal herbenoemd te kunnen worden.

Artikel 8
Het is passend dat de organen die benoemen (gemeenteraad en algemene vergadering) ook het
recht hebben om de benoemde leden te schorsen en te ontslaan.
Ook het zittende bestuur kan besluiten een bestuurslid te schorsen. Dat schorsingsbesluit
dient dan onverwijld ter bevestiging aan de gemeenteraad of algemene vergadering worden
voorgelegd.

Artikel 10
Het bestuur van de stichting is belast met het besturen van de stichting en heeft alle taken
en bevoegdheden, die de wetgever aan een schoolbestuur in het primair onderwijs heeft
opgedragen c.q. toegekend.
In het tweede lid is een aantal rechtshandelingen opgesomd waartoe het bestuur kan besluiten.
Deze dienen expliciet in de statuten te worden vermeld (artikel 2:291 BW).
De inhoud van het derde lid vloeit rechtstreeks uit de wet voort (artikel 17d, lid 7 WPO).

Artikel 12 en 13
Om te waarborgen dat – bij een beperkte opkomst – niet ééeen segment binnen het bestuur
alleen zou kunnen beslissen is bepaald dat voor het kunnen vergaderen ten minste twee derde
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van het aantal bestuursleden aanwezig moet zijn. Om die zelfde reden is er voor gekozen voor
te schrijven dat bij de stemming een meerderheid van twee derde vereist is om een besluit te
kunnen nemen.

Artikel 14
De wet schrijft niet expliciet voor dat de vergaderingen van het bestuur openbaar zijn. In de
lijn van de huidige statuten van de vereniging is gekozen voor handhaving van dit beginsel.

Artikel 16
De wet schrijft voor dat jaarlijks verslag moet worden gedaan aan de gemeenteraad (artikel
17d, 6e lid onderdeel d). Er is voor gekozen eenzelfde verplichting in de statuten op te nemen
ten opzichte van de vereniging.

Artikel 20
De geschillenregeling is voorgeschreven in artikel 17d, 10e lid van de WPO.

Artikel 21
De wet biedt de mogelijkheid voor de gemeenteraad om maatregelen te nemen indien als
gevolg van ernstige taakverwaarlozing of handelen in strijd met de wet de continuïteit van het
openbaar onderwijs binnen de samenwerkingsschool wordt bedreigd.
In artikel 21 is een vergelijkbare bevoegdheid toegekend aan de vereniging voor zover het
gaat om het protestants christelijk onderwijs in de samenwerkingsschool.

23 februari 2012
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