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STATUTENWIJZIGING SOPHIA SCHOLEN, STICHTING VOOR KATHOLIEK, PROTESTANTS-
CHRISTELIJK EN ALGEMEEN BIJZONDER BASISONDERWIJS IN DE DUIN- EN BOLLEN-
STREEK 
Zaaknummer: 2210279/AK 
Repertoriumnummer: 5713 
 
 
 
 
Heden, drie augustus tweeduizend eenentwintig, 
verscheen voor mij, meester Theresia Maria Bos, notaris te Haarlem: 
mevrouw Gwendolina Maria Spijker-van der Hulst, geboren te Hoorn op vijf mei 
negentienhonderd negen en zeventig, domicilie kiezende ten kantore van de notaris 
aan de Van Eedenstraat 20 te 2012 EM Haarlem en aldaar werkzaam; 
handelend als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de stichting Sophia 
Scholen, Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Algemeen Bijzonder 
Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek, gevestigd te gemeente Teylingen, feitelijk 
gevestigd te 2215 RE Voorhout, Leidsevaart 2, ingeschreven in het handelsregister van 
de Kamer van Koophandel onder nummer 28076656 en als zodanig bevoegd 
voormelde rechtspersoon rechtsgeldig te vertegenwoordigen. 
Uitgangspunten.  
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: 
1. In de gemeente Teylingen is gevestigd de stichting: Sophia Scholen, Stichting Voor 

Katholiek, Protestants-Christelijk En Algemeen Bijzonder Basisonderwijs In De 
Duin- En Bollenstreek. 

 Deze stichting is opgericht bij akte op zevenentwintig november negentienhonderd 
zevenennegentig verleden voor meester M.A.P. Dirven, destijds notaris te Sassen-
heim. 

 De stichting was oorspronkelijk genaamd Sophia Stichting voor Katholiek Basison-
derwijs in de Duin- en Bollenstreek en heeft haar statuten laatstelijk gewijzigd bij 
akte verleden op vierentwintig november tweeduizend zeventien (24-11-2017) 
voor meester T.M. Bos, notaris te Haarlem. 

2. Het College van Bestuur van de genoemde stichting heeft in een vergadering op 
twintig april tweeduizend eenentwintig (20-04-2021) gehouden te Sassenheim, 
welke vergadering rechtsgeldig werd bijeengeroepen en in welke vergadering (daar-
toe door de voorzitter van de Raad van Toezicht opgeroepen) ook voldoende leden 
van de Raad van Toezicht aanwezig waren om het op grond van artikel 11 lid 1 van 
de statuten vereiste besluit tot goedkeuring van het besluit van het College van Be-
stuur (tot statutenwijziging) rechtsgeldig te kunnen nemen, met de voor deze be-
sluiten vereiste meerderheid besloten om de statuten geheel gewijzigd vast te stel-
len en deze statutenwijziging ook goed te keuren. 
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 De verschenen persoon is door het bestuur gemachtigd om deze statutenwijziging 
bij notariële akte vast te leggen. 

3. Een exemplaar van de notulen van deze gezamenlijke vergadering van College van 
Bestuur en Raad van Toezicht zal aan deze akte worden gehecht. 

4. Er is geen goedkeuring van een andere (rechts)persoon nodig voor een statutenwij-
ziging kan worden gerealiseerd. 

Statutenwijziging.  
De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde dat de geheel gewijzigde 
statuten thans luiden als volgt: 
STATUTEN: 
NAAM, ZETEL EN DUUR 
Artikel 1: 
1. De stichting is genaamd:   
 "Sophia Scholen, Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Algemeen Bij-

zonder Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek".  
 Tevens kan zij in het maatschappelijk verkeer handelen onder de verkorte naam 

“Sophia Scholen”. 
2. De stichting is gevestigd te Teylingen. 
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. 
DOEL  
Artikel 2: 
1. De stichting stelt zich ten doel de bevordering van kwalitatief goed basisonderwijs 

in de Duin- en Bollenstreek en aangrenzende gemeenten (hierna te noemen: het 
werkgebied).  

2. De stichting houdt daartoe katholieke scholen in stand. De stichting zal daarbij han-
delen volgens de regelingen betreffende het katholiek onderwijs, die op grond van 
het overleg in De Nederlandse Katholieke Schoolraad zijn of worden vastgesteld, en 
zal ook handelen conform het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs. 
Deze scholen hebben hun wortels in de katholieke traditie en gaan daarbij uit van 
christelijke waarden gebaseerd op het Evangelie van Jezus Christus zoals het tot ons 
komt vanuit de Bijbel en door de kerk wordt uitgedragen.  

3. De stichting houdt daartoe  protestants-christelijke scholen in stand. Deze scholen 
hebben hun wortels in de protestants-christelijke traditie en hanteren de Bijbelse 
boodschap als richtinggevend voor onderwijs en opvoeding. Zij gaan daarbij uit van 
christelijke waarden gebaseerd op het Evangelie van Jezus Christus zoals het tot ons 
komt vanuit de Bijbel.  

4. De stichting biedt daarnaast ruimte voor interconfessionele scholen en scholen op 
algemeen-bijzondere grondslag, dan wel scholen op grondslag van samenwerking 
tussen katholiek, protestants-christelijk en algemeen bijzonder onderwijs. 

 a.  Voor wat betreft de interconfessionele scholen, beoogt de stichting onderwijs 
te geven op interconfessionele grondslag. Zij gaan daarbij uit van christelijke 
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waarden gebaseerd op het Evangelie van Jezus Christus zoals het tot ons komt 
vanuit de Bijbel en door de kerken wordt uitgedragen. 

 b.  Voor wat betreft scholen op grondslag van samenwerking tussen katholiek, 
protestants-christelijk en algemeen bijzonder onderwijs, beoogt de stichting 
onderwijs te geven dat uitgaat van erkenning van en respect voor de levensbe-
schouwelijke en maatschappelijke overtuiging van alle leerlingen, ouders/ ver-
zorgers van leerlingen en van medewerkers, opdat leerlingen op basis van eigen 
overtuiging en verdraagzaam jegens die van anderen, binnen de samenleving 
kunnen functioneren en tot volle ontplooiing kunnen komen.   

5.   Alle scholen hebben respect en begrip voor de levensbeschouwing en maatschap-
pelijke overtuiging van leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers. 

6. De stichting beoogt dit doel te bereiken door onder meer: 
 a.  het (doen) oprichten, beheren en in stand houden van (mede) katholieke, 

(mede) protestants-christelijke, algemeen-bijzondere scholen voor primair on-
derwijs in het werkgebied of op grondslag van samenwerking van de hiervoor 
genoemde richtingen. binnen het genoemde werkgebied; 

 b.  het (doen) aanbieden en ondersteunen van voor-, na- en tussenschoolse op-
vang  in het werkgebied; 

 c.  het (doen) aanbieden en ondersteunen van peuteropvang in het werkgebied; 
 d.  aandacht te besteden aan de godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming 

van de leerlingen overeenkomstig hetgeen daaromtrent in het Algemeen Re-
glement voor het Katholiek Onderwijs is bepaald en in het schoolplan aan te 
geven op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de identiteit van de 
door de stichting bestuurde (mede) katholieke scho(o)l(en); 

 e.  het aangaan van samenwerkingsverbanden met (lokale) overheden en lande-
lijke en regionale partners; 

 f.  het (doen) oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, het sa-
menwerken met, het voeren van de directie over, alsmede het (doen) financie-
ren van andere instellingen en ondernemingen in welke rechtsvorm ook, voor 
zover dit nuttig is voor het te bereiken doel; en 

 g.  het benutten van alle wettige middelen die nuttig zijn voor het te bereiken doel. 
VERMOGEN 
Artikel 3: 
Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting en 
wordt onder meer gevormd door: 
a. overheidsbekostiging; 
b. de middelen die krachtens bestuursoverdracht aan de stichting worden overgedra-

gen; 
c. vergoedingen voor door de stichting verleende diensten; 
d. school- en cursusgelden; 
e. subsidies, giften en donaties; 
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f. erfstellingen of legaten, met dien verstande dat erfstellingen slechts namens de 
stichting kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving; 

g. alle overige inkomsten. 
ORGANEN 
Artikel 4: 
1. De stichting kent de volgende organen: 
 a. het College van Bestuur; 
 b. de Raad van Toezicht. 
2. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting en de uitoefe-

ning van alle taken en bevoegdheden die bij of krachtens wettelijk voorschrift of 
deze statuten aan het College van Bestuur zijn opgedragen, behoudens de taken en 
bevoegdheden die bij of krachtens wettelijk voorschrift of deze statuten aan de 
Raad van Toezicht toekomen.  

3. De Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht op het beleid van het 
College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en bij de door 
de stichting in stand gehouden onderwijsinstellingen, met het adviseren van het 
College van Bestuur en met de uitoefening van alle taken en bevoegdheden die bij 
of krachtens wettelijk voorschrift of deze statuten aan de Raad van Toezicht zijn 
opgedragen.  

COLLEGE VAN BESTUUR 
Artikel 5: 
1. Het College van Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen 

aantal leden. Het College van Bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht 
en bestaat uit ten minste één lid. Indien het College van Bestuur uit meer dan één 
lid bestaat komen deze tot een verdeling van portefeuilles in overleg met de Raad 
van Toezicht. Zo het College van Bestuur uit meer dan één lid bestaat, kan de Raad 
van Toezicht, in overleg met het College van Bestuur, één van hen tot voorzitter 
benoemen. De leden van het College van Bestuur verklaren schriftelijk in te stem-
men met het doel en de grondslag van de stichting en hier loyaal naar te handelen, 
waarbij tenminste één lid van het College van Bestuur katholiek is. 

2. De bestuurders worden benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht 
is te allen tijde bevoegd iedere bestuurder  te schorsen of te ontslaan.  

3. De arbeidsvoorwaarden dan wel bezoldiging van iedere bestuurder worden vastge-
steld door de Raad van Toezicht. 

4. De Raad van Toezicht stelt voor het College van Bestuur een profielschets op. De 
Raad van Toezicht dient bij het benoemen van de bestuurders zo veel als mogelijk 
zorg te dragen voor aanwezigheid van de kwaliteiten die zijn benoemd in de zojuist 
bedoelde profielschetsen. 

5. Het lidmaatschap van het College van Bestuur eindigt door: 
 a. schriftelijke ontslagneming door een bestuurder; 
 b. overlijden van een bestuurder; 
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 c. verlies van het vrije beheer over zijn vermogen door een bestuurder; 
 d. verloop van de termijn waarvoor een bestuurder is benoemd (indien van toe-

passing); 
 e. ontslag van een bestuurder door de Raad van Toezicht. 
6. Bij het nemen van besluiten (zowel binnen als buiten vergadering) streven de be-

stuurders naar consensus. Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van 
het Bestuur doorslaggevend; is er geen voorzitter van het Bestuur aangewezen of is 
de voorzitter van het Bestuur afwezig, dan beslist de Raad van Toezicht.  

7. Alle besluiten van het College van Bestuur zullen schriftelijk worden vastgelegd.  
8. Besluiten tot het aangaan van handelingen of transacties waarbij een tegenstrijdig 

belang speelt van enige bestuurder, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toe-
zicht.  

 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming als 
hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het 
belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. 

 Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, dan wordt het besluit ge-
nomen door de Raad van Toezicht. 

9.  Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, 
of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast. 

 Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de Raad van Toezicht daar-
toe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast. 

 Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke 
reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig 
uur door de stichting, de Raad van Toezicht of een medebestuurder geen contact 
met een bestuurder kan worden verkregen, met dien verstande dat de Raad van 
Toezicht kan besluiten dat een andere periode van toepassing is. 

  In geval van ontstentenis van alle bestuurders, is de Raad van Toezicht voorts ver-
plicht om zo spoedig mogelijk en met inachtneming van het bepaalde in deze statu-
ten in de open plaats(en) te voorzien. 

10. Het College van Bestuur legt, binnen de grenzen van de wet en het bepaalde in deze 
statuten, haar taken en bevoegdheden vast in een bestuursreglement. Dit bestuurs-
reglement behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toe-
zicht. 

11. Het College van Bestuur stelt conform artikel 31 Wet op het primair onderwijs een 
managementstatuut op. Dit managementstatuut behoeft de voorafgaande schrif-
telijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. 

12. Het College van Bestuur dient ernaar te streven dat de Code Goed Bestuur in het 
Primair Onderwijs van de PO-Raad zoveel als redelijkerwijs mogelijk is zal worden 
toegepast door de stichting. 

13. Het College van Bestuur legt het personeelsbeleid van de stichting vast. Het perso-
neelsbeleid dient te voldoen aan het Algemeen Reglement voor het Katholiek 
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Onderwijs. 
14. Het College van Bestuur verschaft desgevraagd en op eigen initiatief alle informatie 

aan de Raad van Toezicht die noodzakelijk is voor het door de Raad van Toezicht 
naar behoren uitoefenen van zijn taken en bevoegdheden. 

15. Het College van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkom-
sten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, op voor-
waarde dat de Raad van Toezicht zijn voorafgaande schriftelijke goedkeuring aan 
het betreffende besluit heeft gegeven. Indien zojuist bedoelde goedkeuring ont-
breekt, kan de stichting niet jegens derden worden gebonden aan de betreffende 
rechtshandeling.  

16. Het College van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkom-
sten, waarbij de stichting zich als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor 
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander 
verbindt, op voorwaarde dat de Raad van Toezicht zijn voorafgaande schriftelijke 
goedkeuring aan het betreffende besluit heeft gegeven. Indien zojuist bedoelde 
goedkeuring ontbreekt, kan de stichting niet jegens derden worden gebonden aan 
de betreffende rechtshandeling. 

17. Het College van Bestuur behoeft voorts de voorafgaande schriftelijke goedkeuring 
van de Raad van Toezicht voor: 

 a. het vaststellen van het (meerjaren)beleidsplan en de (meerjaren)begroting;  
 b. de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag, met dien verstande dat 

deze goedkeuring niet wordt verleend voordat de Raad van Toezicht kennis 
heeft genomen van de bevindingen van de accountant;  

 c. het aangaan van (financiële) verplichtingen en het doen van bestedingen en 
investeringen die niet zijn voorzien in de goedgekeurde begroting en een be-
drag van VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00)  te boven gaan; 

 d. het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een an-
dere rechtspersoon of organisatie, indien die samenwerking van ingrijpende 
betekenis is voor de stichting en/of de met haar in een groep verbonden rechts-
personen; 

 e. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in 
een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon, als-
mede de vaststelling en wijziging van diens statuten voor zover het College van 
Bestuur daartoe bevoegd is;  

 f. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werkne-
mers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, dan wel een ingrijpende wij-
ziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden; 

 g. het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal werk-
nemers tegelijkertijd, tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een collec-
tieve arbeidsovereenkomst; 

 h. het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie; 
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 i. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling;  
 j. het vaststellen en wijzigen van  het bestuursreglement; 
  k. onderwerpen waarover een (potentieel) tegenstrijdig belang dan wel een ver-

strengeling van belangen bestaat ten aanzien van één of meer leden van het 
college van bestuur; 

 l. (het aanvaarden van) een bestuursoverdracht, samenvoeging of splitsing van 
een school; 

 m. besluiten tot juridische fusie of juridische splitsing; 
 n. de sluiting van een vestiging of locatie; 
 o. de opheffing van een school;  
 p. de wijziging van de grondslag van een school; 
 q. de vaststelling van de in de Wpo bedoelde klachtenregeling. 
18. De Raad van Toezicht kan ook andere besluiten van het College van Bestuur aan zijn 

voorafgaande en schriftelijke goedkeuring onderwerpen. Dergelijke besluiten van 
het College van Bestuur dienen duidelijk omschreven te worden door de Raad van 
Toezicht en schriftelijk aan het College van Bestuur te worden meegedeeld. 

19. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in de voorgaande leden 17 en 18 
tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het College van Bestuur niet aan. 

RAAD VAN TOEZICHT 
Artikel 6: 
1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf leden. De leden van de Raad van 

Toezicht verklaren schriftelijk in te stemmen met het doel en de grondslag van de 
stichting en hier loyaal naar te handelen, waarbij ten minste twee derde  van de 
leden van de Raad van Toezicht katholiek is.  

2.   De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend 
voorzitter aan. Bij afwezigheid van de voorzitter, neemt de plaatsvervangend voor-
zitter al zijn taken en bevoegdheden waar. 

3. Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de 
Raad van Toezicht. 

4.  Voor een besluit tot benoeming is een twee-derde meerderheid van de geldig uit-
gebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de Raad van 
Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is een vergadering waarin een besluit 
tot benoeming aan de orde, niet voltallig dan zal een nieuwe vergadering worden 
bijeengeroepen te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de 
bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met een meerder-
heid van twee derde van de uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het aantal aan-
wezigen of vertegenwoordigden.  

5.  Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een twee derde meerderheid van de 
geldig uitgebrachte stemmen (dat wil zeggen: van alle in functie zijnde leden van de 
Raad van Toezicht met uitzondering van het lid wiens schorsing of ontslag het be-
treft) vereist in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht (dat wil 
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zeggen: alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht met uitzondering van 
het lid wiens schorsing of ontslag het betreft) aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is 
een vergadering waarin een besluit tot schorsing of ontslag aan de orde is, niet vol-
tallig (dat wil zeggen: niet alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht met 
uitzondering van het lid wiens schorsing of ontslag het betreft zijn aanwezig of ver-
tegenwoordigd) dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen te houden 
niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering, 
waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van twee derde van 
de uitgebrachte stemmen (dat wil zeggen: van alle in functie zijnde leden van de 
Raad van Toezicht met uitzondering van het lid wiens schorsing of ontslag het be-
treft), doch ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigden.  

6. Tot lid van de Raad van Toezicht kunnen uitsluitend natuurlijke personen benoemd 
worden.  

7. De Raad van Toezicht stelt ten aanzien van haar leden een profielschets op. De Raad 
van Toezicht dient bij het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht zo veel 
als mogelijk zorg te dragen voor aanwezigheid van de kwaliteiten die zijn benoemd 
in de zojuist bedoelde profielschets. 

8. De Raad van Toezicht kan besluiten de leden van de Raad van Toezicht voor hun 
werkzaamheden te honoreren conform de richtlijnen van de Vereniging van Toe-
zichthouders in Onderwijsinstellingen, van de PO-Raad of van de overheid. De 
hoogte van het honorarium dient maatschappelijk passend te zijn. 

9. Het lidmaatschap van de leden van de Raad van Toezicht eindigt door: 
 a. schriftelijke ontslagneming door een lid van de Raad van Toezicht; 
 b. overlijden van een lid van de Raad van Toezicht; 
 c. verlies van het vrije beheer over zijn vermogen door een lid van de Raad van 

Toezicht; 
 d. verloop van de termijn waarvoor een lid van de Raad van Toezicht is benoemd, 

dan wel eerder aftreden volgens rooster; 
 e. ontslag van een lid van de Raad van Toezicht. 
10.  De benoeming van een lid van de Raad van Toezicht geschiedt telkens voor een pe-

riode van ten hoogste vier jaar. Een lid van de Raad van Toezicht kan maximaal twee 
maal voor een periode van ten hoogste vier jaar zitting hebben in de Raad van Toe-
zicht. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandi-
daat zijn taak als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld. Corresponderend met 
de zojuist bedoelde benoemingen stelt de Raad van Toezicht een rooster van aftre-
den vast, waarbij indien mogelijk voorkomen dient te worden dat meerdere leden 
van de Raad van Toezicht in een zelfde periode aftreden. 

11. Bij belet of ontstentenis van een of meer leden van de Raad van Toezicht zijn de 
overige leden van de Raad van Toezicht, of is het enige overgebleven lid van de Raad 
van Toezicht, tijdelijk met het toezicht op het bestuur belast. 

 Bij belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht is een door de Raad 
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van Toezicht daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het 
toezicht op het bestuur belast. 

 Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke 
reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig 
uur door de stichting, het bestuur of een ander lid van de Raad van Toezicht geen 
contact met een lid van de Raad van Toezicht kan worden verkregen, met dien ver-
stande dat de Raad van Toezicht kan besluiten dat een andere periode van toepas-
sing is.  

12. De Raad van Toezicht legt, binnen de grenzen van de wet en het bepaalde in deze 
statuten, haar taken en bevoegdheden vast in een reglement van de Raad van Toe-
zicht. 

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 
Artikel 7: 
1. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden zo dikwijls als de 

voorzitter of twee andere leden van de Raad van Toezicht dat nodig achten, docht 
ten minste vijf keer per jaar. 

 Ook komt aan het College van Bestuur deze bevoegdheid toe, indien dit college 
zulks wenst. 

2. Een vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter. Vergaderingen kunnen 
ook bijeen worden geroepen door twee andere leden van de Raad van Toezicht zo-
als hiervoor in lid 1 bedoeld. 

 Indien een vergadering van de Raad van Toezicht door het College van Bestuur is 
belegd, wordt deze vergadering door het College van Bestuur bijeen geroepen.  

3. De oproeping geschiedt schriftelijk onder vermelding van de agenda, met een 
 oproepingstermijn van ten minste veertien dagen, de dag van oproeping en die van 

de vergadering niet meegerekend. 
4. Indien in een vergadering alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig dan wel 

vertegenwoordigd zijn, kunnen ook rechtsgeldige besluiten worden genomen over 
onderwerpen die niet zijn geagendeerd, of de in deze statuten gegeven voorschrif-
ten tot het oproepen niet in acht zijn genomen.  

5. Ook kunnen geldige besluiten van de Raad van Toezicht worden genomen buiten 
 vergadering. Deze besluiten zijn geldig als alle leden van de Raad van  
 Toezicht daarmee schriftelijk hebben ingestemd. Van een aldus genomen besluit 

wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een re-
laas opgemaakt, dat bij de notulen van de volgende vergadering wordt gevoegd. 

6. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en de 
besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat te-
genstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. 

 Wanneer de Raad van Toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, is het betreffende 
lid van de Raad van Toezicht toch bevoegd om deel te nemen aan de beraadslagin-
gen en de besluitvorming en is de Raad van Toezicht bevoegd om het besluit op 
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deze wijze te nemen. De Raad van Toezicht legt dan schriftelijk vast welke overwe-
gingen aan het besluit ten grondslag liggen. 

7. Op uitnodiging van de Raad van Toezicht worden de vergaderingen al dan niet ge-
deeltelijk bijgewoond door één of beide bestuurders. 

8. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden genotuleerd. 
9. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem. 
10. De voorzitter zit de vergadering van de Raad van Toezicht voor. 
11. Tenzij uit deze statuten anders blijkt, worden besluiten van de Raad van Toezicht 

genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering waar 
ten minste de helft van de in functie zijnde leden aanwezig dan wel vertegenwoor-
digd is. 

12. Indien in een vergadering niet het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht 
aanwezig is, wordt binnen veertien dagen een volgende vergadering bijeengeroe-
pen, te houden binnen zes weken na de vorige vergadering, in welke vergadering 
het besluit kan worden genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen 
ongeacht het aantal leden dat aanwezig dan wel vertegenwoordigd is. 

13. Leden die niet aanwezig zijn op de vergadering van de Raad van Toezicht kunnen 
aan een ander lid een schriftelijke volmacht afgeven voor het uitbrengen van hun 
stem. In deze bepaling wordt onder schriftelijk verstaan: bij brief of elektronisch, 
mits reproduceerbaar.  

14. Bij het staken van stemmen wordt het betreffende voorstel wederom geagendeerd 
voor de volgende vergadering van de Raad van Toezicht. Staken ook dan de stem-
men dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

15. Het College van Bestuur voorziet in overleg met de Raad van Toezicht in de secreta-
riële ondersteuning van de Raad van Toezicht. Deze functionaris ondersteunt de 
voorbereiding en uitvoering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Deze 
functionaris verschaft desgevraagd en op eigen initiatief alle informatie aan de Raad 
van Toezicht die dienstig kan zijn voor het door de Raad van Toezicht naar behoren 
uitoefenen van zijn taken en bevoegdheden. 

VERTEGENWOORDIGING 
Artikel 8: 
1.  De Stichting wordt vertegenwoordigd door het College van Bestuur. 
2. Het College van Bestuur kan volmacht verlenen aan een bestuurder alsook aan een 

bij de stichting betrokken functionaris, om de stichting binnen de grenzen van die 
volmacht te vertegenwoordigen. Indien het College van Bestuur een zojuist be-
doelde volmacht wenst te verlenen, behoeft dit de voorafgaande schriftelijke goed-
keuring van de Raad van Toezicht. 

BOEKJAAR, JAARREKENING EN ADMINISTRATIE, 
Artikel 9: 
1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. 
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt het College van 
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Bestuur een jaarrekening en jaarverslag op. 
3. De jaarrekening bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten en een toe-

lichting. 
4. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het College van Bestuur. 

Ontbreekt de ondertekening van één of beiden, dan wordt onder opgave van rede-
nen daarvan melding gemaakt. 

5. De stichting verleent aan een accountant opdracht tot onderzoek van de jaarreke-
ning. Tot het verlenen van de opdracht is de Raad van Toezicht bevoegd. Het be-
paalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeen-
komstige toepassing. De aangewezen accountant zal van zijn bevindingen schrifte-
lijk verslag uitbrengen aan het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. 

6. Het College van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en 
van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voort-
vloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en 
de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige 
wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de 
stichting kunnen worden gekend. 

7. Het College van Bestuur is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de 
hiervoor bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende ze-
ven jaren te bewaren.  

8. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier ge-
stelde jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht 
en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der 
gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en 
binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. 

STATUTENWIJZIGING, FUSIE, SPLITSING EN ONTBINDING 
Artikel 10: 
1. Onverminderd het bepaalde in deze statuten, is het College van Bestuur bevoegd 

tot wijziging van deze statuten, tot juridische fusie, tot juridische (af)splitsing of tot 
ontbinding van de Stichting te besluiten, na verkregen schriftelijke goedkeuring van 
de Raad van Toezicht.  

2. Een in het voorgaande lid bedoeld besluit kan door de Raad van Toezicht alleen ge-
nomen worden met een meerderheid van stemmen van drie vierde in een vergade-
ring waar alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig dan wel 
vertegenwoordigd zijn. 

3. Indien in een in het voorgaande lid bedoelde vergadering niet het vereiste aantal 
leden aanwezig is, wordt binnen veertien dagen een volgende vergadering bijeen-
geroepen, te houden binnen zes weken na de vorige vergadering, in welke vergade-
ring het besluit kan worden genomen met een meerderheid van stemmen van drie 
vierde, ongeacht het aantal leden van de Raad van Toezicht dat aanwezig dan wel 
vertegenwoordigd is. 
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VEREFFENING 
Artikel 11: 
1. Bij ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het College van Be-

stuur, tenzij andere personen door de Raad van Toezicht daarmede zijn belast. 
2. Tijdens de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk gelden. 
3. Een eventueel batig vereffeningsaldo wordt door het College van Bestuur, na goed-

keuring van de Raad van Toezicht, bestemd voor een doel dat zoveel mogelijk in 
overeenstemming is met het doel van de Stichting. 

4. De administratie, de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ont-
bonden stichting worden, nadat de ontbonden stichting heeft opgehouden te be-
staan, gedurende een door de wet voorgeschreven termijn bewaard door de daar-
toe door de Raad van Toezicht aan te wijzen persoon of instelling. 

NKSR 
Artikel 12: 
Onverminderd het bepaalde in deze statuten, behoeven de volgende besluiten de voor-
afgaande schriftelijke goedkeuring van De Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR): 
a. een besluit tot wijziging van deze statuten voor zover het betreft: de naam, de doel-

stelling en grondslag, de middelen om de doelstelling te bereiken, de samenstelling 
van het College van Bestuur of de samenstelling van de Raad van Toezicht; 

b. een besluit tot het oprichten van een nieuwe school;  
c. een besluit tot het opheffen van een bestaande school; 
d. een besluit tot samenvoeging van bestaande scholen;  
e. een besluit tot overdracht van een bestaande school; 
f. een besluit tot verandering van de grondslag van een bestaande school; 
g. een besluit tot juridische fusie;  
e. een besluit tot juridische (af)splitsing; 
f. een besluit tot ontbinding. 
SLOTBEPALING 
Artikel 13: 
In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht. 
(einde statutenwijziging) 
Bijlagen 
Aan deze akte zijn gehecht: 
- besluit College van Bestuur en goedkeuring Raad van Toezicht; 
- volmacht. 
Slot 
Deze akte is verleden te Haarlem op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De 
verschenen persoon is mij, notaris, bekend. 
De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De versche-
nen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig 
voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud 
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in te stemmen. Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de 
verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. 
 


