
 

Notariskantoor De Stigter 

Ref: 2011.000220.01/DS 

 

STATUTENWIJZIGING 

 

van: Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs 

Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel 

 

gevestigd te Capelle aan den IJssel 

 

 

Heden de  

tweeduizend elf, verscheen voor mij, Mr Simon Wilhelmus de Stigter, notaris te 

Capelle aan den IJssel: 

 

 

 

te dezen handelende in zijn hoedanigheid van algemeen directeur van de te 

Capelle aan den IJssel gevestigde stichting: STICHTING VOOR OPENBAAR 

PRIMAIR ONDERWIJS CAPELLE AAN DEN IJSSEL EN KRIMPEN AAN DEN 

IJSSEL, kantoorhoudende te 2905 AX  Capelle aan den IJssel, De Linie 1 –F, 

ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor 

Rotterdam te Rotterdam, onder dossiernummer: 24384672, hierna te noemen: 

"de Stichting". 

De comparant verklaarde: 

- dat op zeven oktober tweeduizend vijf de Stichting is opgericht bij akte voor mij, 

notaris verleden; 

- dat het bestuur van de Stichting in haar op @@@@@ gehouden 

bestuursvergadering heeft besloten tot algehele wijziging van de statuten, in 

welke vergadering de comparant werd gemachtigd de onderhavige 

statutenwijziging bij notariële akte te doen blijken, zulks blijkens een exemplaar 

van de notulen van het verhandelde in deze vergadering, hetwelk aan deze 

akte is gehecht. 

Alsnu verklaarde de comparant ter uitvoering van voormeld besluit de statuten in 

hun geheel als volgt vast te stellen. 

--------------- STATUTEN 

Artikel 1 begripsbepalingen: 

In deze statuten wordt verstaan onder: 

a) de raden: de gemeenteraden van de gemeenten Capelle aan den IJssel en  

Krimpen aan den IJssel; 
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b) de gemeente(n): de gemeente Capelle aan den IJssel en/of de gemeente  

Krimpen aan den IJssel; 

c) de stichting: de stichting als bepaald in artikel 2 van deze statuten; 

d) het stichtingsbestuur: het door de raden benoemde bestuur als bepaald in 

artikel 6 van deze statuten, bestaande uit een toezichthoudend bestuur en 

een dagelijks bestuur;  

e) de besturen: het dagelijks bestuur en/of het toezichthoudend bestuur; 

f) de scholen: de scholen voor openbaar primair onderwijs die zijn gevestigd in 

de in lid b van dit artikel genoemde gemeenten; 

f) de directeur(en): de directeur als bedoeld in artikel 29, eerste lid van de Wet 

op het Primair Onderwijs, die belast is met de leiding van een school. 

g) de algemeen directeur: de door het dagelijks bestuur aangestelde 

functionaris die handelt met volmachten van het dagelijks bestuur 

neergelegd in het managementstatuut; 

h) de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad: de (gemeenschappelijke) 

medezeggenschapsraad als bedoeld in de Wet Medezeggenschap Scholen. 

i) WPO: de Wet op het Primair Onderwijs. 

Artikel 2  Naam en zetel. 

1. De stichting draagt de naam: Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs 

Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. 

2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Capelle aan den IJssel. 

3. De stichting is opgericht voor tenminste vijf jaar. 

Artikel 3  Doel. 

De stichting heeft ten doel het geven en bevorderen van openbaar primair 

onderwijs aan de scholen die onder haar gezag vallen als bedoeld in artikel 46 

van de WPO. De stichting waarborgt de wezenskenmerken van het openbaar 

onderwijs, te weten: 

- algemene toegankelijkheid van leerlingen zonder onderscheid naar 

godsdienst of levensovertuiging; 

- levensbeschouwelijke pluriformiteit met eerbiediging van ieders godsdienst of 

levensovertuiging; 

- non-discriminatie en gelijke benoembaarheid van personeel. 

De stichting heeft geen winstoogmerk. 

Artikel 4  Middelen. 

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: 

a) het in stand houden van scholen voor openbaar primair onderwijs; 

b) het samenwerken met andere scholen, overheden, organisaties en/of 

personen die eenzelfde dan wel aanverwant doel nastreven; 

c) het gebruik van alle andere wettige middelen die bevorderlijk kunnen zijn voor 

het doel van de stichting. 

Met opmaak: Niet Markeren

Met opmaak: Niet Markeren

Met opmaak: Onderstrepen

Met opmaak:

opsommingstekens en
nummering

Met opmaak: Niet
onderstrepen

Verwijderd: t

Verwijderd: stichtingsbestuur 
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Artikel 5  Financiële middelen. 

Het vermogen van de stichting bestaat uit: 

a) het bij de oprichting voor het doel van de stichting bestemde bedrag en de 

opbrengsten daarvan; 

b) rijksbijdragen en andere subsidies; 

c) vrijwillige ouder- en andere bijdragen; 

d) schenkingen, erfstellingen en legaten; 

e) alle andere baten. 

Het bestuur. 

Artikel 6  Samenstelling en benoeming. 

1. De stichting kent een stichtingsbestuur. 

2. Het stichtingsbestuur bestaat uit zeven leden waarvan 3 leden het dagelijks 

bestuur vormen en 4 leden het toezichthoudend bestuur vormen. 

3. De raden benoemen: 

a) drie leden op voordracht van de oudergeleding van de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; 

b) vier leden op voordracht van het stichtingsbestuur. 

4. Het stichtingsbestuur stelt de voordracht en de verdeling tussen het 

toezichthoudend bestuur en het dagelijks bestuur als bedoeld in het derde lid 

onder a) en b) vast en brengt de voordracht ter kennis van de raden. 

5. a) Ten behoeve van de voordracht als bedoeld in het vierde lid stelt het 

stichtingsbestuur, gehoord de oudergeleding van de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, vooraf een openbaar 

gemaakte en door de gemeenteraden van de gemeenten Capelle aan 

den IJssel en Krimpen aan den IJssel goedgekeurd profiel. 

 b) De profielschets bevat tenminste het benoemingsvereiste dat de 

bestuursleden de grondslag en de doelstellingen van het openbaar 

onderwijs onderschrijven en bevordert dat de bestuursleden beschikken 

over de noodzakelijke bestuurlijke deskundigheid en ervaring. 

6. Het stichtingsbestuur kan zich in zijn vergaderingen door deskundigen met 

een adviserende stem laten bijstaan. 

7. Indien in het stichtingsbestuur, om welke reden dan ook, een of meer 

bestuursleden ontbreken, vormen de overblijvende bestuursleden niettemin 

een wettig stichtingsbestuur. Indien het stichtingsbestuur minder dan drie 

leden telt, is er sprake van een situatie als bedoeld in artikel 25, 3e lid van 

deze statuten. 

Artikel 7  Taakverdeling. 

Het stichtingsbestuur benoemt uit zijn midden 3 dagelijks bestuurders waaronder 

een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en 4 toezichthouders. 

Met opmaak: Niet Markeren

Met opmaak: Niet Markeren

Met opmaak: Niet Markeren



 -4- 

Artikel 8  Onverenigbare functies en verboden handelingen. 

1. Het lidmaatschap van het stichtingsbestuur is onverenigbaar met: 

a. het lidmaatschap van de raden of van het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente; 

b. een bestuursfunctie bij het bijzonder onderwijs in de gemeente; 

c. een dienstbetrekking bij de stichting; 

d. het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad die onder het 

stichtingsbestuur valt; 

e. een aanstelling bij de gemeente; 

f. het partnerschap van een persoon in dienstbetrekking bij de stichting; 

g. het gezinslidmaatschap van een persoon in dienstbetrekking bij de 

stichting. 

2. Op de leden van het stichtingsbestuur is artikel 15 van de gemeentewet, 

omtrent verboden handelingen, van overeenkomstige toepassing met dien 

verstande, dat voor ‘gemeente’ of ‘gemeentebestuur’ wordt gelezen ‘bestuur’. 

Artikel 9  Zittingsduur. 

1. De leden van het stichtingsbestuur worden voor vier jaar benoemd. De leden 

kunnen na afloop van hun zittingsperiode terstond, maar maximaal één maal 

worden herbenoemd. 

2. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 

3. Een lid van het stichtingsbestuur dat tussentijds is benoemd, treedt af op het 

tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten 

aftreden. 

Artikel 10  Schorsing en ontslag. 

1. Een lid van het stichtingsbestuur, dat door handelen of nalaten afbreuk doet 

aan het functioneren van het stichtingsbestuur kan door het stichtingsbestuur 

voor maximaal vier maanden worden geschorst met algemene stemmen in 

een vergadering waarin alle in functie zijnde leden aanwezig zijn. De stem en 

aanwezigheid van het lid die de schorsing betreft, wordt bij het bepaalde in de 

vorige volzin niet meegerekend. 

2. Het stichtingsbestuur kan in een situatie als bedoeld in het eerste lid, in een 

vergadering waarin alle in functie zijnde leden aanwezig zijn, met algemene 

stemmen besluiten om de raden te verzoeken een lid uit zijn functie te 

ontslaan. De stem en aanwezigheid van het lid die het ontslag betreft, wordt 

bij het bepaalde in de vorige volzin niet meegerekend. 

3. Het stichtingsbestuur doet van een besluit als bedoeld in het eerste en 

tweede lid onmiddellijk mededeling aan de raden. 

Artikel 11  Einde lidmaatschap van het stichtingsbestuur. 

Het lidmaatschap van het stichtingsbestuur eindigt door: 

a. het eindigen van de periode waarvoor een lid is benoemd; 
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b. het in staat van faillissement verkeren van het lid; 

c. verlening van surséance van betaling van het lid; 

d. ondercuratelestelling van het lid; 

e. ontslag door de raden; 

f. opzegging door het lid; 

g. overlijden; 

h. onverenigbaarheid met het lidmaatschap van het stichtingsbestuur als 

bedoeld in het eerste lid van artikel 8 van deze statuten; 

i. het verrichten van verboden handelingen als bedoeld in het tweede lid 

van artikel 8 van deze statuten. 

Artikel 12 Taken en bevoegdheden van het stichtingsbestuur. 

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten en met inachtneming van het 

bepaalde in het managementstatuut, is het dagelijks bestuur belast met het 

besturen van de stichting. Het toezichthoudend bestuur is belast met het 

toezicht van de stichting. 

2. De gemeenteraad van een gemeente besluit over opheffing van een school 

in die gemeente en over de overdracht van een school aan een ander 

bevoegd gezag. 

3. Het dagelijks bestuur stelt een managementstatuut vast waarin is vastgelegd 

welke taken en bevoegdheden ten aanzien van de door de stichting in stand 

gehouden scholen zijn gemandateerd aan de algemeen directeur en de 

directeuren respectievelijk welke taken en bevoegdheden het dagelijks 

bestuur aan zich houdt.  

4. Het toezichthoudend bestuur is belast met: 

 a. het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen, 

de code voor goed bestuur, bedoeld in artikel 171, eerste lid, onderdeel a 

WPO en de afwijkingen van die code; 

 b. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en 

rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de school 

verkregen op grond van deze wet; 

 c. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, 

van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan de 

toezichthouder of het toezichthoudend orgaan; 

 d. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken 

en de uitoefening van de bevoegdheden, zoals bedoeld onder a tot en met c, 

in het jaarverslag. 

5. Het toezichthoudend bestuur ziet verder toe op de naleving van de statuten 

en het managementstatuut, staat het dagelijks bestuur en de algemeen 

directeur met raad terzijde en bewaakt de doelstellingen en de grondslag van 

de stichting en van het onderwijs aan de door de stichting in stand gehouden 

Met opmaak: Niet Markeren

Met opmaak: Niet Markeren

Verwijderd: stichtings

Verwijderd: Deze 
taakverdeling is zodanig dat er 
overeenkomstig artikel 17b 
WPO een scheiding plaats vindt 
tussen de functies van het 
dagelijks bestuur en het 
toezicht daarop, waarbij het 
toezichthoudend bestuur is 
belast met het intern toezicht 
als bedoeld in artikel 17b en 
17c WPO en het dagelijks 
bestuur met het besturen van 
de stichting.

Verwijderd: 4
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scholen. 

6. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot 

het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, met 

inachtneming van het bepaalde in artikel 106 WPO. 

7. Het dagelijks bestuur tekent de stukken die van het stichtingsbestuur 

uitgaan, die niet onder het mandaat van de algemeen directeur vallen. 

 

Werkwijze van het stichtingsbestuur. 

Artikel 13  Vergaderingen van de besturen. 

1. Het toezichthoudend bestuur vergadert tenminste twee maal per jaar en het 

dagelijks bestuur vergadert tenminste twee maal per jaar. 

2. Vergaderingen van de besturen worden gehouden: 

a. indien de (vice)voorzitter dit nodig of wenselijk acht; 

b. indien tenminste twee leden van het dagelijks- of toezichthoudend 

bestuur daartoe schriftelijk en onder opgave van de te behandelen 

punten een verzoek aan de (vice)voorzitter richten. Indien de 

(vice)voorzitter geen gevolg geeft aan een dergelijk verzoek zodanig dat 

de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het 

verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te 

roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. 

3. De leden worden door of namens de (vice)voorzitter tenminste tien dagen 

voor de vergadering schriftelijk opgeroepen, behoudens het bepaalde in het 

tweede lid onder b. De oproeping gaat vergezeld van een agenda waarop 

plaats, tijdstip en te behandelen onderwerpen van de vergadering vermeld 

zijn. 

4. Tegelijkertijd met de oproeping brengt de (vice)voorzitter dag, tijdstip en 

plaats van de vergadering ter openbare kennis. De agenda en de daarbij 

behorende stukken worden tegelijkertijd met de oproeping en op een bij de 

openbare kennisgeving aan te geven wijze ter inzage gelegd. 

5. Ieder lid van de betreffende besturen is bevoegd om ter vergadering voor te 

stellen een onderwerp aan de agenda toe te voegen. Het desbetreffende 

bestuur beslist of, en zo ja in hoeverre, aan dit voorstel gevolg wordt 

gegeven. 

Artikel 14  Openbaarheid van vergaderingen. 

1. De vergaderingen van de besturen zijn openbaar. 

2. Over personen wordt besloten vergaderd. Tevens wordt de vergadering 

besloten gehouden, wanneer tenminste eenderde van de aanwezige leden 

daarom vraagt of de voorzitter het nodig oordeelt. De besturen beslissen 

vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.  

Met opmaak: Niet Markeren

Met opmaak: Niet Markeren

Met opmaak: Niet Markeren

Met opmaak: Niet Markeren

Met opmaak: Niet Markeren

Verwijderd: 5

Verwijderd: 6

Verwijderd: het

Verwijderd: stichtings

Verwijderd: u

Verwijderd: stichtingsbestuur 
vergadert tenminste twee maal 
per jaar, het 

Verwijderd: ,

Verwijderd: -

Verwijderd: of stichtings

Verwijderd: het stichtings

Verwijderd: u

Verwijderd: Het 
stichtingsbestuur 

Verwijderd: t
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3. Van een besloten vergadering wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, dat 

niet openbaar wordt gemaakt, tenzij de besturen anders beslissen. 

Artikel 15  Geheimhouding van stukken. 

1. De besturen kunnen op grond van belangen genoemd in artikel 10 van de 

wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in de vergadering behandelde en 

omtrent de inhoud van de stukken die aan hem zijn of worden voorgelegd, 

geheimhouding opleggen. 

2. De ingevolge het voorgaande lid opgelegde geheimhouding wordt zowel door 

degenen die bij de behandeling aanwezig waren, alsmede door degenen die 

op andere wijze van het behandelde of van de stukken kennis nemen, in acht 

genomen, totdat het stichtingsbestuur de geheimhouding opheft. 

3. De voorzitter kan omtrent de inhoud van stukken in het voorgaande lid 

voorlopige geheimhouding opleggen. De verplichting tot voorlopige 

geheimhouding vervalt, indien zij niet in de eerstvolgende vergadering, 

waarin meer dan de helft van de leden tegenwoordig is, door de besturen 

worden bekrachtigd. 

Artikel 16  Besluiten in vergadering: quorum. 

1. De vergadering kan besluiten nemen indien tenminste de helft van het aantal 

zitting hebbende leden aanwezig is. 

2. In geval een vergadering op grond van het eerste lid geen besluiten kan 

nemen belegt de voorzitter binnen veertien (14) dagen een nieuwe 

vergadering. 

3. Op de vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van 

toepassing. De besturen kunnen echter over andere aangelegenheden dan 

die waarvoor de eerste vergadering was belegd, alleen besluiten, indien 

tenminste de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is. 

Artikel 17  Besluiten in vergadering: stemmen. 

1. De besturen kunnen in een vergadering alleen geldige besluiten nemen 

indien de in artikel 13 gegeven voorschriften voor het oproepen en houden 

van de vergadering in acht zijn genomen. 

2. Elk lid heeft één stem. De leden stemmen zonder last of ruggespraak. 

3. Een lid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten 

vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van 

de voorzitter van de vergadering, voldoende volmacht. 

4. Tenzij de statuten anders bepalen, worden alle besluiten genomen bij 

meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. Een blanco uitgebrachte 

stem geldt als een niet uitgebrachte stem. Over zaken kan niet blanco 

gestemd worden. 

5. Kernbesluiten worden genomen bij een meerderheid van tenminste 

tweederde van de stemmen van de aanwezige leden. De wijziging van de 

Verwijderd: het stichtings

Verwijderd: u

Verwijderd: t

Verwijderd: Het stichtings

Verwijderd: u

Verwijderd: a

Verwijderd: stichtings

Verwijderd: het stichtings

Verwijderd: u

Verwijderd: t

Verwijderd: Het

Verwijderd: stichtings

Verwijderd: u

Verwijderd: a

Verwijderd: Het stichtings

Verwijderd: u

Verwijderd: a
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statuten, de vaststelling en wijziging van het managementstatuut en de 

ontbinding van de stichting zijn kernbesluiten. 

6. Over personen wordt schriftelijk gestemd door middel van anonieme gesloten 

briefjes, over zaken mondeling. 

7. Indien de stemmen staken bij een stemming over personen, wordt in dezelfde 

vergadering een herstemming gehouden. Staken bij deze stemming de 

stemmen opnieuw, dan beslist de voorzitter. 

8. Indien de stemmen staken bij een stemming over zaken, wordt het nemen 

van een besluit tot de volgende vergadering uitgesteld. Indien bij 

herstemming de stemmen staken, beslist de voorzitter. 

9. Indien over een voorstel geen stemming wordt gevraagd, is het aangenomen. 

Artikel 18  Besluiten buiten vergadering. 

1. Het dagelijks bestuur kan over zaken ook buiten de vergadering besluiten 

nemen, mits alle bestuursleden schriftelijk dan wel via een 

telecommunicatiemiddel hun standpunt kenbaar hebben kunnen maken. Een 

dergelijk besluit kan slechts met algemene stemmen genomen worden. 

2. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen 

antwoorden door de notulist een verslag opgemaakt dat na 

medeondertekening door de voorzitter bij het verslag van de eerstvolgende 

vergadering wordt gevoegd. 

Artikel 19  Huishoudelijk reglement. 

Het dagelijks bestuur stelt een huishoudelijk reglement op inzake alle zaken 

betreffende de interne aangelegenheden van het dagelijks bestuur. Het 

huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze 

statuten. 

Commissies, vertegenwoordiging. 

Artikel 20  Commissies. 

1. De besturen kunnen al dan niet uit zijn midden commissies benoemen, die 

onder verantwoordelijkheid van de besturen belast kunnen worden met 

aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de besturen behoren. Een 

commissie is verantwoording verschuldigd aan de besturen. 

2. Het huishoudelijk reglement bevat regels voor de werkwijze en samenstelling 

van de commissies. 

Artikel 21  Vertegenwoordiging. 

1. Het stichtingsbestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. Deze 

vertegenwoordiging komt bovendien toe aan de voorzitter tezamen met de 

secretaris dan wel met de penningmeester, of bij ontstentenis van een hunner 

aan hun plaatsvervangers. 

2. Tevens wordt de stichting door bij het dagelijks bestuur verleend mandaat in 

en buiten rechte vertegenwoordigd door de algemeen directeur. Deze 

Verwijderd: stichtings

Verwijderd: stichtings

Verwijderd: Het 
stichtingsbestuur 

Verwijderd: a

Verwijderd: het

Verwijderd: stichtings

Verwijderd: u

Verwijderd: het stichtings
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bevoegdheid is aan beperkingen onderhevig welke zijn neergelegd in het 

managementstatuut. Door of tegen derden kan op deze beperkingen geen 

beroep worden gedaan. 

3. Degenen die tot vertegenwoordiging van de stichting bevoegd zijn, kunnen 

van geval tot geval volmacht tot vertegenwoordiging verstrekken. Een 

volmacht kan ook een doorlopend karakter hebben voor de daarin 

opgesomde rechtshandelingen, doch dit laatste alleen aan personen die 

werkzaam zijn bij de stichting. 

Boekjaar, jaarstukken en verhouding tot de raden. 

Artikel 22  Boekjaar. 

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 

2. Per het einde van het boekjaar worden de boeken van de stichting 

afgesloten. Daaruit wordt in overeenstemming met de daartoe geldende 

richtlijnen van het ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap een 

jaarrekening over het afgelopen boekjaar opgemaakt. Deze jaarstukken 

worden - vergezeld van een rapport van een registeraccountant - door de 

algemeen directeur voor één mei volgend op het boekjaar aan het 

toezichthoudend bestuur aangeboden. 

Artikel 23  Jaarrekening en begroting. 

1. Het dagelijks bestuur stelt de begroting en de jaarrekening met toelichting 

vast en zendt deze jaarlijks vóór één november voorafgaand aan het 

boekjaar respectievelijk één juni volgend op het boekjaar ter goedkeuring 

aan de raden. 

2. De jaarrekening gaat vergezeld van een verslag van een door het 

toezichthoudend bestuur aangewezen registeraccountant dat, behalve de 

verklaring bij de rekening, bevindingen bevat over de vraag of de 

administratie en het beheer voldoen aan de eisen van rechtmatigheid en 

doelmatigheid. 

3. Het besluit over de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening wordt 

door de raden genomen binnen vier maanden na ontvangst van de in het 1e 

lid bedoelde documenten. 

4. Gedeeltelijke goedkeuring of onthouding van de goedkeuring vindt niet 

plaats dan na overleg met het toezichthoudend bestuur. 

5. De goedkeuring van de jaarrekening door de raden strekt het 

stichtingsbestuur tot decharge. 

6. Indien vóór één maart van het jaar waarvoor de begroting geldt, de begroting 

niet is goedgekeurd, nemen de raden maatregelen die zij nodig achten om 

de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen. 

7. Indien het dagelijks bestuur besluit tot wijziging van de begroting, wordt deze 

wijziging ter goedkeuring aan de raden voorgelegd. 

Verwijderd: toezichthoudend 

Verwijderd: '

Verwijderd: toezichthoudend 
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Artikel 24  Jaarverslag. 

1. Het dagelijks bestuur brengt jaarlijks aan de raden verslag uit over de 

werkzaamheden, waarbij in ieder geval aandacht wordt geschonken aan de 

wezenskenmerken van het openbaar onderwijs als genoemd in artikel 3 van 

deze statuten. 

2. Het verslag wordt tegelijk uitgebracht met de jaarrekening. 

Overige bepalingen. 

Artikel 25  Statutenwijziging of ontbinding. 

1. Een bestuursbesluit tot wijziging van de statuten behoeft de goedkeuring van 

de raden. 

2. Het stichtingsbestuur kan besluiten tot ontbinding van de stichting. Het besluit 

behoeft de goedkeuring van de raden. 

3. De raden kunnen besluiten tot ontbinding van de stichting indien sprake is 

van ernstige taakverwaarlozing door het stichtingsbestuur of functioneren in 

strijd met de wet. De raden kunnen niet tot ontbinding overgaan dan na 

overleg met het stichtingsbestuur. 

Artikel 26  Vereffening. 

1. Bij ontbinding van de stichting is het dagelijks bestuur met de vereffening 

belast, tenzij de raden anders besluiten. 

2. Gedurende de vereffening blijven deze statuten van kracht voorzover dat met 

de vereffening verenigbaar is. De vereffenaars leggen rekening en 

verantwoording af aan de raden. 

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 stichtingsbestuurder worden verlangd. 

4. De vereffenaars besteden hetgeen na voldoening der schuldeisers van het 

vermogen van de ontbonden stichting is overgebleven, zo veel mogelijk 

overeenkomstig het doel van de stichting. 

Artikel 27  Afstemming tussen de gemeenten. 

Voordat de raden besluiten over: 

− de benoeming van bestuursleden als bepaald in artikel 6: 3e lid, 

− het ontslaan van bestuursleden als bepaald in artikel 10 lid 2, 

− de gedeeltelijke goedkeuring of onthouding van de goedkeuring aan de 

begroting, de jaarrekening en de begrotingswijziging als bepaald in artikel 23: 

4e , 6e en 7e lid, 

− de statutenwijziging of ontbinding van de stichting als bepaald in artikel 25 en 

in artikel 26: 1e lid, 

dragen de gemeenten zorg voor eenheid in beleid dan wel een 

gemeenschappelijke standpunt over deze aangelegenheden. 

Met opmaak:

opsommingstekens en
nummering
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Artikel 28  Slotbepaling. 

In alle gevallen de stichting betreffende waarin deze statuten niet voorzien, 

beslist het stichtingsbestuur. 

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte 

betrokken comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde 

en daartoe bestemde document vastgesteld.  

De inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. 

Waarvan akte in minuut is verleden te Capelle aan den IJssel op de datum in het 

hoofd dezer akte vermeld. 

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon 

heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en 

op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. 

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, 

notaris, ondertekend. 


