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STATUTENWIJZIGING STICHTING
na proces-verbaal van verbetering de dato eenendertig augustus twee duizend
eenentwintig
Onderwijsstichting MOVARE

Heden, dertig juli twee duizend eenentwintig, verscheen voor mij, mr Sylvia Josien -Hendrikje HAGEMANN-RIETBROEK, notaris te Heerlen: ------------------------------------de heer Noud NABUURS, werkzaam ten kantore van voornoemde notaris te -6417 BJ Heerlen, Akerstraat 77, geboren te Sittard op zeventien augustus ----negentienhonderd zevenennegentig. -------------------------------------------------------De verschenen persoon verklaart, dat het College van Bestuur van de stichting: ----ONDERWIJSSTICHTING MOVARE, statutair gevestigd te Kerkrade (adres: 6464 --EP Kerkrade, Heyendallaan 55B, ingeschreven in het handelsregister onder ---------nummer 14083755), met inachtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen
in ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------zijn vergadering gehouden op vijftien juni twee duizend eenentwintig heeft
besloten -----------------------------------------------------------------------------------------------------om de statuten gewijzigd vast te stellen, terwijl de verschenen persoon werd ---------gemachtigd om deze akte te tekenen. Hiervan blijkt uit een actie- en besluitenlijst --de dato negenentwintig juni twee duizend eenentwintig die aan deze akte worden--gehecht. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Van de goedkeuring van de Raad van Toezicht blijkt uit een actie- en besluitenlijst, die aan deze akte wordt gehecht. -------------------------------------------------------------------De goedkeuring van:-------------------------------------------------------------------------------------de Nederlandse Katholieke Schoolraad; ---------------------------------------------------Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs te Woerden-------------(voorheen: de Besturenraad, centrum voor christelijk onderwijs); ------------------de Vereniging Bijzondere Scholen; ----------------------------------------------------------de gemeenteraden van de gemeenten Brunssum, Landgraaf, Heerlen, ---------Kerkrade en Vaals, -------------------------------------------------------------------------------is niet vereist omdat er geen verandering wordt aangebracht zoals bepaald in -------artikel 13 lid 3 van de statuten respectievelijk niet op grond van de wet verplicht is.-De statuten van de stichting werden laatstelijk vastgesteld bij akte op zes -------------december twee duizend zestien voor notaris Hagemann-Rietbroek te Heerlen -------verleden. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon, dat de -----statuten voortaan luiden als volgt: -------------------------------------------------------------------STATUTEN: ------------------------------------------------------------------------------------------------ARTIKEL 1: NAAM, ZETEL EN DUUR -------------------------------------------------------------1.
De Stichting draagt de naam Onderwijsstichting MOVARE. -----------------------2.
De Stichting heeft haar zetel te Kerkrade en is opgericht voor onbepaalde
tijd. ----------------------------------------------------------------------------------------------------dit is een digitaal vervaardigd afschrift

ARTIKEL 2: DOEL, GRONDSLAG EN KARAKTER--------------------------------------------1.
De Stichting stelt zich zonder winstoogmerk ten doel het geven en ---------------bevorderen van openbaar (speciaal) basisonderwijs en katholiek, ----------------interconfessioneel, protestants christelijk en algemeen bijzonder (speciaal) ---basisonderwijs in afzonderlijke scholen voor onderscheidenlijk openbaar en --katholiek, interconfessioneel, protestants christelijk en algemeen bijzonder----onderwijs, waarbij zij uitgaat van de gelijkwaardigheid van alle participerende denominaties in het openbaar onderwijs. --------------------------------------------------2.
Voor wat het katholiek onderwijs betreft wil zij daarbij handelen volgens de ---regelingen betreffende het katholiek onderwijs, die op grond van gezamenlijk overleg in de Nederlandse Katholieke Schoolraad zijn vastgesteld alsmede ---volgens het Algemeen Reglement voor het katholiek onderwijs. -------------------3.
Voor wat het interconfessionele katholiek/protestants christelijk (rk/pc) ----------onderwijs betreft wil zij onderwijs geven op interconfessionele grondslag. Zij--gaat daarbij uit van de christelijke beginselen met als richtsnoer het -------------Evangelie van Jezus Christus, zoals het tot ons komt vanuit de Bijbel en
door ---------------------------------------------------------------------------------------------------de kerken wordt uitgedragen. -----------------------------------------------------------------4.
Voor wat betreft het protestants christelijk onderwijs wil zij onderwijs geven
op ------------------------------------------------------------------------------------------------------protestants christelijke grondslag. -----------------------------------------------------------5.
Voor wat het algemeen bijzonder onderwijs betreft gaat zij uit van de -----------gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke ----------stromingen, opdat de leerling op grond van eigen overtuiging en------------------verdraagzaamheid jegens die van anderen aan de samenleving kan ------------deelnemen. -----------------------------------------------------------------------------------------6.
Voor wat het openbaar onderwijs betreft draagt zij zorg voor onderwijs
waarin ------------------------------------------------------------------------------------------------ruimte is voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke --waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving, met onderkenning -van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. ------------------------Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst --of levensbeschouwing. --------------------------------------------------------------------------ARTIKEL 3: TOEGANKELIJKHEID -----------------------------------------------------------------Openbaar en algemeen bijzondere scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen ------zonder onderscheid naar godsdienst of levensbeschouwing van de leerlingen, hun ouders of verzorgers. ------------------------------------------------------------------------------------De katholieke, interconfessionele en protestants christelijke scholen staan open ----voor alle leerlingen, tenzij de leerlingen, hun ouders of verzorgers niet kunnen-------instemmen met de doelstelling en de grondslag van de school. ---------------------------ARTIKEL 4: MIDDELEN --------------------------------------------------------------------------------1.
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd uit: bijdragen, subsidies,--------opbrengsten van uitstaande gelden, legaten, giften en andere haar -------------rechtmatig toekomende baten. ---------------------------------------------------------------2.
Erfstellingen kunnen slechts onder het recht van boedelbeschrijving worden --aanvaard. --------------------------------------------------------------------------------------------
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3.

De Stichting tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door: -------a.
het oprichten, overnemen en beheren van een of meer katholieke, -------interconfessionele, protestants christelijke, algemeen bijzondere en -----openbare scholen. In een aan deze statuten gehechte bijlage – die ------daarmee een onlosmakelijk geheel vormt – worden de namen -------------opgenomen van de onder de Stichting ressorterende scholen, onder ----vermelding van hun denominatieve richting, respectievelijk het ------------openbaar karakter. In geval van uitbreiding van het aantal scholen zal --het bestuur binnen dertig (30) dagen nadien kennis geven aan de -------Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) te Den Haag, de -------------Verenigde Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag --(VBS) te Den Haag, de Vereniging Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs (Besturenraad) te Voorburg dan wel hun rechtsopvolgers en -de gemeente, met vermelding van de denominatie, respectievelijk het --openbaar karakter van de nieuwe school en de gemeente waarin deze -gelegen is; ----------------------------------------------------------------------------------b.
het College van Bestuur draagt zorg dat de identiteit aspecten van het -bijzonder onderwijs behartigd en bewaakt zullen worden. Het College ---van Bestuur stelt daartoe een commissie in, waarvan één van de leden van het College van Bestuur deel uit maakt. Deze commissie zal ---------regelmatig overleg voeren met een afvaardiging van de ouders en de ---schoolleiding van de bijzondere scholen en onderhoudt ten aanzien
van --------------------------------------------------------------------------------------------alle katholieke scholen van de Stichting structureel contact en draagt ---zorg voor een goede communicatie met het Bisdom Roermond. De ------commissie rapporteert regelmatig aan het College van Bestuur. -----------Besluiten betreffende de identiteit van bijzondere scholen, behoeven ---voorafgaande schriftelijke instemming van het College van Bestuur; -----c.
het aandacht besteden aan de godsdienstige vorming van de
leerlingen ------------------------------------------------------------------------------------van de katholieke scholen, geschiedt overeenkomstig hetgeen ------------daaromtrent in het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs -de dato zestien juni negentienhonderd zevenentachtig is bepaald met --inachtneming van de uitgangspunten welke dienaangaande in de --------rooms-katholieke kerk worden aangehouden en waarin ouders en -------leerlingen hun levensbeschouwing kunnen herkennen;-----------------------d.
in het schoolplan te laten aangeven op welke wijze vorm en inhoud ------wordt gegeven aan de identiteit van de katholieke, interconfessionele, --protestants christelijke en algemeen bijzondere scho(o)l(en) en aan de -wezenskenmerken van het openbaar onderwijs, in het school- en in het
activiteitenplan van de interconfessionele scho(o)l(en) wordt op -----------zodanige wijze ruimte voor godsdienstonderwijs ingebouwd, dat de ------deelnemende richtingen zich daarin kunnen herkennen; ---------------------e.
op de openbare en algemeen bijzondere scholen bestaat gelegenheid -binnen de schooltijden godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijke ---vorming te ontvangen; --------------------------------------------------------------------

f.

leerlingen van algemeen bijzonder onderwijs in staat te stellen hun ------eigen levensbeschouwing op te bouwen, rekening houdende met en ----respect hebbende voor de levensbeschouwing van anderen; --------------g.
het samenwerken met instellingen die gelijke of gelijksoortige --------------doelstellingen nastreven als vermeld in artikel 2;--------------------------------h.
het bevorderen van de continuïteit van goed onderwijs en een dekkend onderwijsaanbod in het voedingsgebied; ------------------------------------------i.
het benutten van alle andere wettige middelen, die ter bereiking van ----deze doelstellingen voor de Stichting nuttig kunnen zijn. ---------------------ARTIKEL 5: ORGANEN --------------------------------------------------------------------------------De Stichting kent de volgende organen: -----------------------------------------------------------het College van Bestuur [CvB]; ---------------------------------------------------------------de Raad van Toezicht [RvT]. ------------------------------------------------------------------ARTIKEL 6: COLLEGE VAN BESTUUR -----------------------------------------------------------1.
Het College van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting, met------uitzondering van die taken en bevoegdheden die op grond van deze statuten
of reglement expliciet aan de Raad van Toezicht zijn toegekend. Het College van Bestuur richt zich bij de uitoefening van haar taken en bevoegdheden ----naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden instellingen. ------2.
Het College van Bestuur regelt zijn eigen werkzaamheden en legt deze vast -in het Bestuursreglement, dat de voorafgaande goedkeuring van de Raad ----van Toezicht behoeft.----------------------------------------------------------------------------3.
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de eenheid van het totale ---beleid en schept op bestuursniveau waarborgen ter bescherming en ------------bevordering van de denominatieve identiteit respectievelijk het openbaar ------karakter van de Stichting en van de onderscheiden onder zijn beheer
staande ----------------------------------------------------------------------------------------------scholen. ----------------------------------------------------------------------------------------------4.
Ingeval van ontstentenis of belet van een lid van het College van Bestuur
zijn -----------------------------------------------------------------------------------------------------de overige bestuurders met het gehele bestuur belast. Ingeval van --------------ontstentenis of belet of ontbreken van alle bestuurders wordt het bestuur ------tijdelijk gevoerd door de Raad van Toezicht die een van zijn leden daarmee --kan belasten alvorens definitieve voorzieningen te treffen. Het lid van de ------Raad van Toezicht dat tijdelijk wordt belast met het bestuur treedt gedurende
deze periode terug als lid van de Raad van Toezicht. ---------------------------------ARTIKEL 7: SAMENSTELLING EN WERKWIJZE CVB --------------------------------------1.
Het College van Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te --stellen aantal leden: één en ten hoogste drie, waarvan één de functie van ----voorzitter heeft. De leden van het College van Bestuur zijn op basis van een -arbeidsovereenkomst in dienst bij de Stichting. De leden van het College van Bestuur respecteren doel, grondslag en karakter van de Stichting. Ten
minste ------------------------------------------------------------------------------------------------één lid van het College van Bestuur dient katholiek te zijn. De Raad van -------Toezicht dient voor de benoeming van het katholieke bestuurslid na te gaan -of de beoogde kandidaat deel uit maakt van de katholieke traditie en cultuur. -
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Benoeming, schorsing en ontslag van een lid van het College van Bestuur ----geschiedt door de Raad van Toezicht. De voorzitter van het College van ------Bestuur wordt door de Raad van Toezicht in functie benoemd. --------------------Dergelijke besluiten dienen te worden genomen met een meerderheid van ----tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een speciaal daartoe -opgeroepen vergadering, waarin tenminste drie/vierde van het aantal in -------functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig is. ------------------------Het lidmaatschap van het College van Bestuur eindigt door: ------------------------a.
overlijden; -----------------------------------------------------------------------------------b.
beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen het lid van het
College ---------------------------------------------------------------------------------------van Bestuur en de stichting, conform de bepalingen in de -------------------arbeidsovereenkomst; -------------------------------------------------------------------c.
ontslag door de Raad van Toezicht; ------------------------------------------------d.
ontslag door de rechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen. ----3.
De Raad van Toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden van de leden van het -----College van Bestuur vast. ----------------------------------------------------------------------4.
Voor zover in deze statuten niet anders wordt bepaald, worden besluiten van het College genomen bij meerderheid van stemmen, waaronder in elk geval--die van de voorzitter.-----------------------------------------------------------------------------Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en ---besluitvorming indien het betreffende lid van de Raad van Bestuur daarbij ----een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het -------belang van de Stichting. Wanneer alle leden van de Raad van Bestuur een --tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen door de Raad van----Toezicht. ---------------------------------------------------------------------------------------------5.
In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist
de ------------------------------------------------------------------------------------------------------voorzitter. --------------------------------------------------------------------------------------------ARTIKEL 8: VERTEGENWOORDIGING ----------------------------------------------------------1.
De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het College
van ----------------------------------------------------------------------------------------------------Bestuur, alsmede door ieder lid van het College van Bestuur afzonderlijk. -----2.
Het College van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van -----------overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------3.
Aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht-----zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde en met
inachtneming ---------------------------------------------------------------------------------------van het bepaalde in artikel 10 lid 3 hierna, onderworpen de besluiten van het College van Bestuur omtrent: -----------------------------------------------------------------a.
opstellen of wijzigen van het beleid over identiteit; ------------------------------

b.
c.

een voorstel tot wijziging van de statuten; -----------------------------------------een voorstel tot ontbinding, juridische fusie of juridische (af)splitsing
van --------------------------------------------------------------------------------------------de Stichting; --------------------------------------------------------------------------------d.
aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; -----e.
vaststellen begroting en vaststelling jaarrekening; ------------------------------f.
het verlenen van procuratie; -----------------------------------------------------------g.
het aangaan van financieringsovereenkomsten in de ruimste zin van ----het woord; -----------------------------------------------------------------------------------h.
beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal---------werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; ---------------------i.
ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een ----------------aanmerkelijk aantal werknemers; ----------------------------------------------------j.
het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden en -----------bezwaren van registergoederen en het sluiten 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 derde verbindt. ------------------------------------------k.
het aangaan van overige rechtshandelingen een belang van
vijfhonderd ----------------------------------------------------------------------------------duizend euro (€ 500.000,00) te boven gaand, met dien verstande dat ---wanneer het betreft overeenkomsten die een looptijd hebben langer ----dan een jaar die overeenkomsten de voorafgaande goedkeuring nodig -hebben wanneer het jaarlijks belang groter is dan tweehonderd vijftig ---duizend euro (€ 250.000,00) , tenzij die rechtshandelingen in de ----------goedgekeurde begroting uitdrukkelijk zijn voorzien. ----------------------------ARTIKEL 9: RAAD VAN TOEZICHT ----------------------------------------------------------------1.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van--------Bestuur gericht op de verwezenlijking van de doelstelling van de Stichting en de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden -------instellingen en/of rechtspersonen, alsmede op het functioneren van het --------College van Bestuur en op het naleven door het College van Bestuur van -----wettelijke en andere verplichtingen. ---------------------------------------------------------De Raad van Toezicht vervult het werkgeverschap ten opzichte van de leden van het College van Bestuur. -----------------------------------------------------------------2.
De Raad van Toezicht is bevoegd te besluiten tot schorsing of ontslag van
de ------------------------------------------------------------------------------------------------------leden van het College van Bestuur. Een dergelijk besluit dient te worden ------genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de----------------uitgebrachte stemmen in een speciaal daartoe opgeroepen vergadering, ------waarin tenminste drie/vierde van het aantal in functie zijnde leden van de -----Raad van Toezicht aanwezig is.--------------------------------------------------------------3.
De Raad van Toezicht wijst een accountant aan in de zin van artikel 393 lid 1
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek welke verslag uitbrengt aan de Raad -van Toezicht. ---------------------------------------------------------------------------------------ARTIKEL 10: SAMENSTELLING EN WERKWIJZE RVT --------------------------------------
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1.
2.

3.

4.
5.

6.

De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven ----------personen. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter. ------------De Raad van Toezicht regelt zijn eigen werkzaamheden en legt deze vast in -een reglement, dat in samenspraak met het College van Bestuur is --------------opgesteld. -------------------------------------------------------------------------------------------De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van ------Toezicht op basis van een daartoe door de Raad van Toezicht vooraf ----------opgestelde en openbaar gemaakte profielschets. --------------------------------------Ten aanzien van de vervulling van een vacature en het opstellen van een -----profielschets vraagt de Raad van Toezicht voorafgaand advies aan het --------College van Bestuur en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. ---Iedereen kan kandidaten voordragen. ------------------------------------------------------a.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad wordt in de -------------gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor één lid van de Raad van Toezicht. ------------------------------------------------------------------De Raad van Toezicht kan in uitzonderlijke gevallen aan een
voordracht -----------------------------------------------------------------------------------het bindend karakter ontnemen bij een gemotiveerd besluit, genomen --met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte -stemmen, die meer dan de helft van het aantal stemmen uitmaken dat -in een voltallige vergadering van de Raad van Toezicht kan worden -----uitgebracht. ---------------------------------------------------------------------------------De Raad van Toezicht is vrij in de benoeming ingeval aan de --------------voordracht het bindend karakter werd ontnomen en voorts indien de ----voordracht niet uiterlijk drie maanden na het ontstaan van de vacature -aan de Raad van Toezicht werd medegedeeld. ---------------------------------b.
Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd na overleg met de ---Bisschop van het Bisdom waarin de katholieke scholen gelegen zijn. ----Het lid van de Raad van Toezicht dat is benoemd na overleg met de ----Bisschop is bevoegd een besluit van de Raad van Toezicht als
bedoeld --------------------------------------------------------------------------------------in artikel 8 lid 3 a tot en met c, voor een periode van ten hoogste een ---maand op te schorten. In deze periode vindt op overeenstemming -------gericht overleg plaats tussen het College van Bestuur en de Raad van -Toezicht, die zich door een extern deskundige kan laten bijstaan. --------c.
Eén lid van de Raad van Toezicht dient affiniteit met het openbaar-------onderwijs te hebben en wordt benoemd na advies te hebben --------------ingewonnen bij de Colleges van burgemeester en wethouders van de --gemeenten waarin de openbare scholen gelegen zijn. ------------------------Voorwaarde voor benoeming is het respecteren van grondslag en doel van ---de Stichting. ----------------------------------------------------------------------------------------Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn personen, alsmede hun ---------echtgenoten en bloedverwanten in de neerdalende rechte lijn, die:---------------a.
in dienstverband staan tot de Stichting; --------------------------------------------b.
regelmatig ten behoeve van de Stichting betaalde diensten verrichten; --

c.

7.

8.

9.

10.

11.

zitting hebben in een medezeggenschapsraad en/of
klachtencommissie -----------------------------------------------------------------------verbonden aan de Stichting; -----------------------------------------------------------d.
als bestuurder verbonden zijn of zijn geweest aan of in dienst zijn of
zijn ---------------------------------------------------------------------------------------------geweest van een organisatie die pleegt betrokken te zijn bij de ------------vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers van de -----Stichting; -------------------------------------------------------------------------------------e.
minder dan vier jaar voor hun benoeming lid zijn geweest van het --------College van bestuur van de Stichting; ----------------------------------------------f.
een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de -----Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel --------------strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel
tot ----------------------------------------------------------------------------------------------ongewenste vermenging van belangen. -------------------------------------------Elk lid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door de -------Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden. Aftredende leden --------kunnen terstond worden herbenoemd voor ten hoogste een tweede termijn ---van vier jaren. --------------------------------------------------------------------------------------De Raad van Toezicht kan in een uitzonderlijke situatie besluiten - na het -----horen van College van Bestuur en de Gemeenschappelijke ------------------------Medezeggenschapsraad - dat een lid wordt herbenoemd voor een derde ------termijn van maximaal vier jaar. De motivering van een dergelijk besluit dient --te worden vermeld in het jaarverslag.-------------------------------------------------------Ingeval van een of meer vacatures in de Raad van Toezicht vormen de --------overblijvende leden een wettig samengestelde Raad van Toezicht. De Raad -van Toezicht voorziet zo spoedig mogelijk in de vacatures. -------------------------De Raad van Toezicht kan onder opgave van redenen en met een --------------meerderheid van stemmen besluiten een lid van de Raad van Toezicht te -----schorsen of te ontslaan. Het lid van de Raad van Toezicht dat is benoemd
na ------------------------------------------------------------------------------------------------------overleg met de Bisschop kan slechts worden geschorst of ontslagen na --------overleg met de Bisschop.-----------------------------------------------------------------------Het lid van Raad van Toezicht dat is benoemd na een bindende voordracht --door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad kan slechts worden ---geschorst of ontslagen na overleg met de Gemeenschappelijke -------------------Medezeggenschapsraad.-----------------------------------------------------------------------Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt door overlijden,-------------schriftelijke ontslagneming en in alle gevallen, waarin het betrokken lid het ----vrije beheer over zijn vermogen verliest. ---------------------------------------------------Voor zover in deze statuten niet anders wordt bepaald, worden besluiten van de Raad van Toezicht genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. ---Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en --besluitvorming indien het betreffende lid van de Raad van Toezicht daarbij ---een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het -------belang van de Stichting. Wanneer alle leden van de Raad van Toezicht een --
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tegenstrijdig belang hebben, besluit de Raad van Toezicht hoe daarmee ------wordt omgegaan. ---------------------------------------------------------------------------------12. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist
de ------------------------------------------------------------------------------------------------------voorzitter. --------------------------------------------------------------------------------------------13. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht ----nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige ----taken van de Raad van Toezicht waar. Een niet-voltallige Raad van Toezicht blijft volledig bevoegd. ---------------------------------------------------------------------------14. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht kan door
de ------------------------------------------------------------------------------------------------------Rechtbank van het arrondissement waarin de Stichting is gevestigd, op --------verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht, hetzij de -----Raad van Bestuur, hetzij de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ---van de Stichting, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een ---nieuwe Raad van Toezicht worden benoemd. Indien de rechtbank zich niet ---bevoegd verklaart, dan is het Nederlandse Arbitrage Instituut bevoegd.
Onder -------------------------------------------------------------------------------------------------belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid
van ----------------------------------------------------------------------------------------------------de Raad van Toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen. -------------------ARTIKEL 10A: CONCERNCONTROLLER --------------------------------------------------------1.
Het College van Bestuur kan een concerncontroller aanstellen, die op basis --van een arbeidsovereenkomst in dienst is bij de Stichting. Besluiten tot---------benoeming, schorsing of ontslag van de concerncontroller kunnen door het---College van Bestuur slechts worden genomen na schriftelijke goedkeuring ----door de Raad van Toezicht. -------------------------------------------------------------------2.
De concerncontroller heeft een onafhankelijke positie bij het ondersteunen ---van de Raad van Toezicht bij de verwezenlijking van zijn intern
toezichtkader. --------------------------------------------------------------------------------------De overige taken en bevoegdheden van de concerncontroller worden door ---het College van Bestuur vastgelegd in een reglement, dat de voorafgaande --schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft. -----------------------ARTIKEL 11: INFORMATIEVERSCHAFFING----------------------------------------------------1.
Het College van Bestuur verstrekt de Raad van Toezicht tijdig alle voor de ----uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. ----------------------------------2.
Het College van Bestuur stelt de Raad van Toezicht een ambtelijk secretaris -ter beschikking. ------------------------------------------------------------------------------------3.
Twee maal jaarlijks voeren het College van Bestuur en de gemeenten waarin de openbare basisscholen zijn gelegen een bestuurlijk overleg. -------------------In geval van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of functioneren in ---strijd met de wet, voor zover het openbaar onderwijs betreft, neemt de ---------gemeenteraad van de gemeente waarin de openbare scho(o)l(en) zijn ---------gelegen de maatregelen die hij nodig acht om de continuïteit van het -----------onderwijsproces te waarborgen voor zover het openbaar onderwijs betreft. ----

De Stichting draagt zorg voor minimaal een vierjaarlijkse visitatie van de -------openbare basisscholen door een daartoe gekwalificeerde organisatie,
gericht ------------------------------------------------------------------------------------------------op de kwaliteit en wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. De ----------resultaten worden besproken in een bestuurlijk overleg. -----------------------------ARTIKEL 12: BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN -------------------------------------------------1.
Het boekjaar en het Stichtingsjaar van de Stichting zijn gelijk aan het -----------kalenderjaar. ---------------------------------------------------------------------------------------2.
Het College van Bestuur brengt zo spoedig mogelijk na afloop van het ---------boekjaar een concept-jaarrekening en jaarverslag uit. Een afschrift hiervan ---wordt bij de gemeenteraad van de gemeente waarin de openbare ---------------scho(o)l(en) zijn gelegen ter overleg ingediend. Binnen zes maanden na ------afloop van het boekjaar maakt het College van Bestuur na overleg met de ----gemeenteraad een definitief verslag op en stelt dit vast, tenminste ---------------omvattende het bestuursverslag van het College van Bestuur en de -------------jaarrekening van de Stichting, vergezeld van een verklaring van een ------------registeraccountant, waarvan een afschrift bij gemeenteraad van de
gemeente -------------------------------------------------------------------------------------------waarin de openbare scho(o)l(en) zijn gelegen wordt ingediend. Het --------------jaarverslag behoeft goedkeuring van de Raad van Toezicht. -----------------------Van de vaststelling door College van Bestuur en goedkeuring door de Raad--van Toezicht blijkt uit ondertekening van de jaarrekening door de leden van --het College van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht. Ontbreekt
de ------------------------------------------------------------------------------------------------------handtekening van een of meer hunner dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.---------------------------------------------------------------------Jaarlijks voor een november wordt door het College van Bestuur de concept- jaarbegroting met inbegrip van de investeringsbegroting voor zover het --------openbaar onderwijs betreft bij gemelde gemeente ter overleg ingediend.-------Gemelde begroting wordt uiterlijk eenendertig december na overleg met de ---betreffende gemeenteraad en na goedkeuring van de Raad van Toezicht -----vastgesteld door het College van Bestuur. ------------------------------------------------ARTIKEL 13: STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING EN VEREFFENING, -------------OVERDRACHT EN FUSIE -----------------------------------------------------------------------------1.
Een besluit tot wijziging van deze statuten of ontbinding van de Stichting
dient---------------------------------------------------------------------------------------------------te worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de -uitgebrachte stemmen in een speciaal daartoe opgeroepen vergadering, ------waarin tenminste drie/vierde van het aantal in functie zijnde leden van het ----College van Bestuur aanwezig is en behoeft de goedkeuring van de Raad ----van Toezicht. Een besluit tot statutenwijziging behoeft slechts de
goedkeuring ----------------------------------------------------------------------------------------van de gemeenteraad waarin de scho(o)l(en) voor openbaar onderwijs ---------gevestigd zijn indien dit op grond van de wet verplicht is. De gemeenteraad --kan zijn goedkeuring slechts onthouden, indien door de voornoemde ------------
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statutenwijziging de wettelijke vereiste invloed van de overheid, voor zover ---het openbaar onderwijs betreft, niet langer verzekerd is. -----------------------------2.
Is in de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergadering niet het vereiste aantal----leden van het College van Bestuur aanwezig, dan kan dienaangaande ---------besloten worden met de in lid 1 voorgeschreven meerderheid in een tweede -speciaal daartoe opgeroepen vergadering, ongeacht het aantal in die-----------vergadering alsdan aanwezige leden van het College van Bestuur. Deze ------tweede vergadering kan gehouden worden niet eerder dan twee weken en ---niet later dan zes weken na de in lid 1 bedoelde eerste vergadering. ------------3.
Besluiten tot wijziging van dit artikel, van artikel 1, 2 leden 1 tot en met 3, 3 ---tweede volzin, 4 en 6 lid 3, van bepalingen betreffende de samenstelling van het College van Bestuur en van de Raad van Toezicht, alsmede het ------------voornemen tot ontbinding van de Stichting, tot overdracht van de onder het --gezag van de Stichting staande scholen en tot juridische fusie en
(af)splitsing -----------------------------------------------------------------------------------------van de Stichting alsmede het voornemen tot oprichting en opheffing van-------katholieke en interconfessionele (rk/pc) scholen en het overnemen --------------respectievelijk overdragen van scholen ter vorming daarvan, behoeven voor -de inwerkingtreding de goedkeuring van het bestuur van de Nederlandse -----Katholieke Schoolraad dan wel een rechtsopvolger. Verus, vereniging voor ---katholiek en christelijk onderwijs te Woerden of zijn rechtsopvolger wordt ------vooraf in de gelegenheid gesteld schriftelijk advies uit te brengen. ---------------Voor zover deze besluiten het openbaar onderwijs betreffen worden ze --------voorgelegd aan de gemeenteraad van de gemeente waarin het openbaar -----onderwijs gevestigd is, met inachtneming van het gestelde in dit artikel onder lid 1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------4.
De wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte --tot stand komen. ----------------------------------------------------------------------------------5.
De vereffening van de Stichting geschiedt door het bestuur met
inachtneming ---------------------------------------------------------------------------------------van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. Een na de vereffening -----overblijvend batig saldo wordt door het bestuur zoveel mogelijk -------------------overeenkomstig het doel van de Stichting besteed. ------------------------------------6.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ---------Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de persoon, die daartoe bij -het besluit tot ontbinding is aangewezen --------------------------------------------------ARTIKEL 14: SLOTARTIKEL -------------------------------------------------------------------------In alle gevallen waarin wet, statuten of reglementen niet voorzien beslist het ---------College van Bestuur. ------------------------------------------------------------------------------------SLOT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Waarvan akte is verleden te Heerlen, op de datum in het hoofd van deze akte ---vermeld ------------------------------------------------------------------------------------------------------De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -------------------------------------------------De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De verschenen ---------persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, ----

van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te -------stemmen.----------------------------------------------------------------------------------------------------Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna eerst door de
verschenen -------------------------------------------------------------------------------------------------persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend. ---------------------------------------(volgen handtekeningen)
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