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statutenwijziging

V1

Vandaag, eenendertig december tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr. Karen-
Astrid Verkerk, notaris te Arnhem:---------------------------------------------------------------------
mevrouw mr. Marèl Liesbeth Diane Baak, geboren te Eibergen op een maart-------------
negentienhonderdvijfenzeventig, kantooradres: Velperweg 1, 6824 BZ Arnhem.----------
De verschenen persoon verklaarde dat:---------------------------------------------------------------

De stichting: Stichting voor primair onderwijs DeBasisFluvius, met statutaire — 
zetel in de gemeente Arnhem, kantoorhoudende Beverweerdlaan 3 te 6825 AE-
Arnhem (de "stichting1^ is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer-----
van Koophandel onder nummer 09165987.-------------------------------------------------
De statuten van de stichting voor het laatst werden gewijzigd bij akte van fusie —
tevens inhoudende statutenwijziging verleden op negenentwintig februari ------
tweeduizend twintig voor mr T.K. Lekkerkerker, notaris te Arnhem, welk----------
fusie/statutenwijziging daags daarna van kracht werd.----------------------------------
Het college van bestuur op vijftien december tweeduizend twintig heeft----------
besloten tot wijziging van de statuten (de naam) van de stichting. De raad van—
toezicht van de stichting, de Nederlandse Katholieke Schoolraad en de-------------
gemeenteraad van Arnhem hebben goedkeuring verleend aan de onderhavige -
statutenwijziging.-----------------------------------------------------------------------------------
De verschenen persoon bij gemeld besluit werd gemachtigd om de------------------
statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.---------------------------------------
Van gemeld besluit tot statutenwijziging en gemelde goedkeuringen en-----------
gemelde machtiging blijkt uit vier (4) aan deze akte gehechte documenten.------

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon bij deze de-----
statuten van de stichting met ingang van een januari tweeduizend eenentwintig te-----
wijzigen als volgt:-------------------------------------------------------------------------------------------
STATUTEN -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam, zetel.-------------------------------------------------------------------------------------------------

(A)

(В)

(C)

(D)

(E)

De stichting draagt de naam: Stichting Flores Onderwijs. 
De stichting heeft haar zetel in de gemeente Arnhem.— 
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.-------------

1.
2.
3.
Artikel 2--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doel, grondslag.---------------------------------------------------------------------------------------------

De stichting heeft ten doel het in stand houden van scholen voor openbaar en -
bijzonder (katholiek, protestants-christelijk en interconfessioneel (rk/pc) en -----
algemeen-bijzonder) primair onderwijs in de regio Arnhem, als bedoeld in--------
artikel 17 van de Wet op het primair onderwijs.-------------------------------------------
De onder de stichting ressorterende scholen voor openbaar primair onderwijs— 
dragen bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor----------------

1.

2.
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godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die — 
leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis — 
van de verscheidenheid van die waarden. Deze scholen zijn toegankelijk voor — 
alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. Het—
openbaar primair onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders ---------
godsdienst of levensbeschouwing.-------------------------------------------------------------

3. De stichting beoogt het onderwijs op de onder de stichting ressorterende--------
scholen voor bijzonder primair onderwijs te doen geven in overeenstemming —
met de Christelijke beginselen, zoals verwoord in het evangelie van Jezus---------
Christus. Bij het doen geven van bijzonder onderwijs wordt vanuit de bijbelse —
inspiratiebron, het Verhaal levend houdend, met hart en ziel en in alle-------------
openheid, gewerkt aan de sociale, verstandelijke en creatieve ontwikkeling van
de kinderen, met respect voor elkaar en voorde omgeving en richtinggevend 
aan een hoopvolle toekomst. Vanuit deze gedachte staat het onderwijsaanbod —
op de scholen open voor kinderen met of zonder kerkelijke achtergrond.---------
De stichting zal daarbij voor wat betreft de katholieke scholen onderwijs geven- 
op katholieke grondslag, zodanig dat ouders en leerlingen zich daarin kunnen —
herkennen. Zij wil handelen volgens de algemene regels voor het katholiek------
onderwijs welke op grond van het gezamenlijk overleg in de Nederlandse --------
Katholieke Schoolraad zijn vastgesteld, alsmede volgens het Algemeen-------------
Reglement voor het Katholiek Onderwijs.---------------------------------------------------
De stichting zal daarbij voor wat betreft de protestants-christelijke scholen------
rekening houden met de regels, zoals die gelden voor het protestants--------------
christelijk onderwijs vanuit de Vereniging Besturenraad Protestants Christelijk— 
Onderwijs te Voorburg. Voor wat betreft de interconfessionele scholen geeft
zij onderwijs op interconfessionele grondslag. Zij gaat daarbij uit van de-------
christelijke beginselen met als richtsnoer het evangelie van Jezus Christus,—— 
zoals dat tot ons komt vanuit de Bijbel en door de kerken wordt uitgedragen. 
Voor wat betreft het onderwijs op algemeen bijzondere grondslag geeft de —
stichting onderwijs dat uitgaat van de gelijkwaardigheid van alle-----------------
levensbeschouwelijke overtuigingen en maatschappelijke stromingen en-----
waarbij m alle openheid, wordt gewerkt aan de sociale, verstandelijke en-----
creatieve ontwikkeling van de kinderen, met respect voor elkaar en voorde - 
omgeving en richtinggevend aan een hoopvolle toekomst.-------------------------

4. De stichting streeft ernaar de vorm en methodiek van het onderwijs zo veel— 
mogelijk afte stemmen op de behoeften van de bevolking in Arnhem, Renkum -
en omstreken, waarbij speciale aandacht zal worden geschonken aan--------------
leerlingen met een sociaal-culturele en economische achterstand.------------------

5. De stichting beoogt niet het maken van winst.--------------------------------------------
Artikel 3--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Middelen.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
De stichting tracht haar doel te bereiken door:----------------------------------------------------

het beheren en in stand houden van scholen voor openbaar primair onderwijs - 
en voor katholiek, interconfessioneel, protestants-christelijk en algemeen--------

a.
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bijzonder primair onderwijs, binnen het in artikel 2 genoemde gebied waarbij — 
zoveel mogelijk de "eigen identiteit en schoolcultuur" en verworvenheden zullen
worden gehandhaafd.-----------------------------------------------------------------------------
In geval van uitbreiding van het aantal scholen zal het bestuur binnen dertig —
dagen nadien kennis geven aan de Nederlandse Katholieke Schoolraad te--------
Utrecht, de Besturenraad Protestants-Christelijk Onderwijs te Voorburg en de—
vereniging Verenigde Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene-------------
grondslag (VBS) te 's-Gravenhage met vermelding van de grondslag van de------
nieuwe school en de gemeente waarin zij gelegen zijn, in comomatie met een —
opsomming van de direct na de fusie in stand te houden scholen.-------------------
het samenwerken met andere scholen, overheden, organisaties en/of met------
(rechtsづpersonen, díe eenzelfde dan wel een aanverwant doel nastreven; door 
structurele samenwerking met andere kennisorganisaties draagt de stichting— 
bíj aan de ontwikkeling van onderwijs, het beroep van de leraar basisonderwijs—
en het beroep van de schoolleider;-----------------------------------------------------------
het zoveel mogelijk handhaven van de bestaande geografische spreiding van—
haar scholen;-----------------------------------------------------------------------------------------
aandacht te besteden aan de levensbeschouwelijke vorming overeenkomstig —
de grondslag van de stichting, daarbij uitgaande van respect voor andere---------
levensbeschouwingen en godsdiensten, waarbij-------------------------------------------

het katholiek godsdienstonderwijs wordt gegeven met inachtneming van 
de uitgangspunten welke dienaangaande in de rooms-katholieke kerk 
worden aangehouden en in het lesrooster van de katholieke scholen -
voldoende ruimte wordt ingebouwd voor godsdienstonderwijs/-------
levensbeschouwing en,--------------------------------------------------------------
het protestants-christelijk godsdienstonderwijs wordt gegeven met — 
inachtneming van het evangelie van Jezus Christus en in het lesrooster —
van de protestants-christelijke scholen voldoende ruimte wordt--------
ingebouwd voor godsdienstonderwijs/- levensbeschouwing en,--------
het interconfessioneel godsdienstonderwijs wordt gegeven met--------
inachtneming van het evangelie van Jezus Christus en in het lesrooster 
van de interconfessionele scholen voldoende ruimte wordt ingebouwd
voor godsdienstonderwijs/- levensbeschouwing en,-------------------------
leerlingen die algemeen bijzonder onderwijs volgen in staat worden—— 
gesteld hun levensbeschouwing op te bouwen, rekening houdend met— 
en respect hebbende voor de levensbeschouwing van anderen en in de —
gelegenheid worden gesteld levensbeschouwelijk-------------------------------
vormingsonderwijs te ontvangen;-----------------------------------------------------

aan te laten geven in het schoolplan op welke wijze vorm en Ínhoud wordt------
gegeven aan de identiteit van de onder haar bestuur staande scholen;-------------
te bevorderen dat de directeuren, de identiteitsaspecten binnen de scholen en —
het onderwijs uitwerken en behartigen;-----------------------------------------------------
alle overige wettige middelen die de stichting ten dienste staan om haar doel — 
te bereiken.-------------------------------------------------------------------------------------------
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Artikel 4---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financiële middelen.----------------------------------------------------------------------------------------

Het vermogen van de stichting bestaat uit:-------------------------------------------------
het bij de oprichting tot verwezenlijking van haar doel bestemde bedrag —
en de opbrengsten daarvan;-------------------------------------------------------------
rijksbijdragen en andere subsidies;---------------------------------------------------
andere bijdragen; __________________________________________
inkomsten uit cursussen;----------------------------------------------------------------
schenkingen, erfstellingen en legaten;------------------------------------------------
alle andere verkrijgingen en baten.---------------------------------------------------

Erfstellingen en legaten mogen slechts onder voorrecht van boedelbeschrijving ~ 
worden aanvaard.-----------------------------------------------------------------------------------

a.

b.
c.
d.
e.
f.

2.

Artikel 5---------------------------------------------------------------------------------------
Organen.-------------------------------------------------------------------------------------
De stichting kent de volgende organen:---------------------------------------------

het college van bestuur dat het bestuur in de zin van de wet vormt; 
de raad van toezicht.--------------------------------------------------------------

a.
b.
Artikel 6--------------------------------------------------------------------------------------------------------
College van bestuur: samenstelling, benoeming.-------------------------------------------------

Het college van bestuur bestaat uit minimaal twee natuurlijke personen.---------
De leden van het college van bestuur worden benoemd, geschorst en -------------
ontslagen door de raad van toezicht, met inachtneming van het in dit artikel en— 
in artikel 16 bepaalde. De raad van toezicht benoemt één van de leden van het —
college van bestuur tot voorzitter.---------------------------------------------------------
Eén lid van het college van bestuur dient katholiek te zijn.--------------------------
De benoeming van een lid van het college van bestuur geschiedt aan de hand 
van een door de raad van toezicht vast te stellen en vooraf openbaar gemaakte
profielschets. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden-----------
waaraan een lid van het college van bestuur dient te voldoen en kan deel--------
uitmaken van het bestuursreglement. Bij het ontstaan van een vacature kan de-
profielschets door de raad van toezicht nader worden ingevuld.---------------------
Een lid van het college van bestuur wordt voor bepaalde of onbepaalde tijd------
benoemd. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige-------------
arbeidsvoorwaarden van een lid van het college van bestuur geschiedt door de- 
raad van toezicht met inachtneming van hetgeen hieromtrent in de Wet op het-
primair onderwijs, de Wet normering topinkomens en de beloningsleidraad -----
van de brancheorganisatie waarde stichting bij is aangesloten, is bepaald.--------
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Ingeval van vacatures-----------
behoudt het college van bestuur zijn bevoegdheden. Indien binnen vier-----------
maanden na het ontstaan van een vacature in het college van bestuur geen------
benoeming van een opvolger tot stand is gekomen, dan wel binnen die termijn- 
de raad van toezicht niet heeft besloten het aantal leden van het college van—
bestuur te verminderen, dan wel niet is overgegaan tot benoeming van een -----
interim lid van het college van bestuur, geschiedt de benoeming door de---------

1.
2.

3.

4.

5.
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bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede belanghebbende.-----------
Een lid van het college van bestuur wordt periodiek beoordeeld door de raad — 
van toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, wordt uitgewerkt ™ 
in het bestuursreglement.-------------------------------------------------------------------------

•n г; 6.

Artikel 7--------------------------------------------------------------------------------------------------------
College van bestuur; defungerei!, schorsing en ontslag.---------------------------------------

Een lid van het college van bestuur defungeert:-------------------------------------------
door zijn overlijden;-----------------------------------------------------------------------
doordat hij het vrij oeheer over zijn vermogen verliest;------------------------
door zijn ondercuratelestelling；--------------------------------------------------------
indien van toepassing: door het eindigen van de benoemingsduur;----------
door zijn vrijwillig aftreden;-------------------------------------------------------------
door zijn ontslag door de rechtbank;-------------------------------------------------
door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht.----------------------------

Een lid van het college van bestuur kan te allen tijde worden geschorst en--------
ontslagen door de raad van toezicht, ook wanneer hij voor bepaalde tijd is--------
benoemd. Hij wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de —
raad van toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door------
een raadsman.----------------------------------------------------------------------------------------
De schorsing van lid van het college van bestuur vervalt indien de raad van------
toezicht niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing —
besluit tot ontslag, ïot opheffing of handhaving van de schorsing. Een -------------
schorsing kan eenmaal voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaatd,—
ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing------
werd genomen.--------------------------------------------------------------------------------------
Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer leden van het college van-----
bestuur berust het bestuur tijdelijk bij het overblijvende lid/ de over blijvende —
leden. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van het college van--------
bestuur of het enige lid berust het bestuur tijdelijk bij een of meer door de------
raad van toezicht- al dan niet uit zijn midden- aan te wijzen personen. De raad -
van toezicht is bij ontstentenis of belet van alle leden van het college van----------
bestuur verplicht zo spoedig mogelijK in het bestuur te voorzien.---------------------

1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g-
2.

3.

4.

Artikel 8--------------------------------------------------------------------------------------------------------
College van bestuur; taken en bevoegdheden.-----------------------------------------------------

Het college van bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het college- 
van bestuur vormt het bevoegd gezag van de stichting in de zin van de wet, en - 
is ais zodanig belast met de daaruit voortvloeiende taken en bevoegdheden,—
met inachtneming van hetgeen hieromtrent in deze statuten is bepaald.----------
De voorzitter van het college van bestuur is het gezicht van de stichting, naar — 
binnen en buiten toe. De voorzitter leidt de vergaderingen van het college van —
bestuur.------------------------------------------------------------------------------------------------
Het college van bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de raad van--------
toezicht bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,-------------
vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede tot het aangaan —

1.

2.
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van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk----------------
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot-----------
zekerheidsstelling voor een schuia van een ander verbindt. Op het ontbreken —
van de goedkeuring van de raad van toezicht kan jegens derden wel een---------
beroep worden gedaan.--------------------------------------------------------------------------

3. Het college van bestuur behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht voor -
besluiten tot:-----------------------------------------------------------------------------------------

de vaststelling en het fundamenteel wijzigen van de begroting en het------
strategisch meerjarenplan；---------------------------------------------------------------
de vaststelling en wijziging van het bestuursreglement en het----------------
managementstatuüt;---------------------------------------------------------------------
het aangaan, wijzigen en verbreken van samenwerking met een andere_ 
rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende—
betekenis is voorde stichting en/of de met haar in een groep--------------
verbonden rechtspersonen;-------------------------------------------------------------
het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of----------------
zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een--------
andere rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van diens------
statuten voor zover het college van bestuur daartoe bevoegd is;-------------
het aanvragen van faillissement en surseance van betaling;-------------------
een ingrijpende wijziging in of de beëindiging van een aanzienlijk aantal—
aanstellingen van werknemers binnen korte tijd;---------------------------------
het verkrijgen alsmede het overdragen van het bestuur van een school —
en het opheffen van een school die onder het bestuur van de stichting----
staat;-------------------------------------------------------------------------------------------
het oprichten van een nieuwe rechtspersoon；--------------------------------------
het wijzigen van de statuten van de stichting；--------------------------------------
het ontbinden van de stichting;--------------------------------------------------------
de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag .--------------------------

Het college van bestuur behoeft voorts de goedkeuring van het bestuur van de —
Nederlandse Katholieke Schoolraad te Utrecht of zijn rechtsopvolger voor--------
besluiten tot:-----------------------------------------------------------------------------------------

statutenwijziging, voor zover het betreft de artikelen 1 lid 1 (de naam),— 
artikel 2 leden 1 en 3 (doel en grondslag), artikel 3 onderdeel a en d sub- 
1 en 3, e en f, artikel 6 lid 2 (samenstelling college van bestuur), artikel 8- 
leden 4 en 10, artikel 12 lid 1 (samenstelling raad van toezicht) en lid 12, _
artikel 21, 22 en 23;-----------------------------------------------------------------------

b. ontbinding en juridische fusie en (af)splitsing van de stichting;--------------
oprichting, samenvoeging, overdracht, opheffing en wijziging van de------
grondslag van (mede) katholieke scholen.-------------------------------------------

5. Het college van bestuur behoeft voorts de voorafgaande goedkeuring casu quo- 
instemming van de gemeenteraad van de gemeente Arnhem voor besluiten —

a.

b.

c.

d.

e.
f.

g.

h.

к.
4.

a.

c.

tot:
het wijzigen van de statuten van de stichting en het aangaan van eena.



juridische fusie oí splitsing;--------------------------------------------------------------
het ontbinden van de stichting.--------------------------------------------------------

De raad van toezicht kan besluiten dat in een in lid 2 en lid 3 genoemd besluit —— 

niet aan haar goedkeuring is onderworpen wanneer het daarmee gemoeide — 
belang een door de raad van toezicht te bepalen schriftelijk aan het college van 

bestuur op te geven waarde niet te boven gaat of rechtstreeks voortvloeit uit ——
de begroting.-----------------------------------------------------------------------------------------

Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld ín dít artikel tast de---------------------
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van bestuur en de leden van —
het college van bestuur niet aan, behoudens het bepaalde in lid 2 van dit---------
artikel.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Het college van bestuur voorziet de raad van toezicht tijdig van alle informatie -
die nodig is voor de toezichthoudende taak van de raad van toezicht.--------------
In het bestuursreglement wordt de informatieverstrekking aan de raad van------
toezicht door het college van bestuur vastgeiegd-----------------------------------------
Eén van de leden van het college van bestuur wordt in het bijzonder belast met
de catechetische aspecten van het onderwijs.----------------------------------------------
Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid commissies in te--------
stellen.--------------------------------------------------------------------------------------------------

/ь b.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Artikel 9--------------------------------------------------------------------------------------------------------
College van bestuur; werkwijze, vergadering.------------------------------------------------------

Besluiten van het college van bestuur worden schriftelijk vastgelegd.--------------
Het college van bestuur kan aanvullend besluiten regels met betrekking tot de -
werkwijze en besluitvorming van het college van bestuur in een---------------------
bestuursreglement vast te leggen,-------------------------------------------------------------
Indien het college van bestuur uit meerdere personen bestaat worden in het—
bestuursreglement alsdan voorschriften opgenomen met betrekking tot de------
wijze van oproeping voorde vergadering van het college van bestuur, de---------

aanwezigheid ter vergadering, de wijze van besluitvorming en het stemrecht.— 
De vergaderingen van het college van bestuur zijn openbaar. Het vergaderen —
achter gesloten deuren kan alleen plaatsvinden indien het belang van de---------
openbaarheid niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de---------
persoonlijke levenssfeer, de economische of financiële belangen van de-----------
stichting of het belang van voorkoming van onevenredige bevoordeling of--------
benadeling van betrokkenen.--------------------------------------------------------------------
Het bestuursreglement bevat in dat geval tevens de eventuele onderlinge--------
verdeling van taken van de leden van het college van bestuur.------------------------
Het college van bestuur bestuurt, wanneer bestaande uit meer dan een lid,------

collegiaal. Besluiten worden in dat geval genomen op basis van consensus.--------
Indien er geen sprake is van consensus wordt de raad van toezicht------------------
ingeschakeld om de meningsverschillen te overbruggen.-------------------------------
Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, besluit de raad van toezicht.---------------------
Het bestuursreglement wordt vastgesteld door het college van bestuur en--------
behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.---------------------------------------

1.
2.

3.

4.

5.
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Artikel 10-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vertegenwoordiging en tegenstrijdig belang.------------------------------------------------------
1. Uitgezonderd het bepaalde in het navolgende lid wordt de stichting----------------

vertegenwoordigd door het college van bestuur.-----------------------------------------
Een lid van het college van bestuur meldt een potentieel tegenstrijdig-------------
belang bij de voorzitter van de raad van toezicht.-----------------------------------------
Een lid van het college van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en----
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft- 
dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Wanneer hierdoor geen —
besluit kan worden genomen； wordt het besluit genomen door de raad van------
toezicht. Indien alle leden van de raad van toezicht tevens een tegenstrijdig------
belang hebben, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht, onder-----
schriftelijke vastlegging van de overwegingen.--------------------------------------------

2. Het college van bestuur kan aan directeuren en een of meer andere personen— 
een (beperkte) volmacht verlenen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de — 
stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. Een (beperkte)—
volmacht wordt schriftelijk vastgelegd en kan deel uitmaken van het--------------
managementstatuut.------------------------------------------------------------------------------

Artikel 11-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Goed onderwijsbestuur.-----------------------------------------------------------------------------------
De raad van toezicht en het college van bestuur zijn verantwoordelijk voorde-----------
ontwikkeling, naleving en handhaving van goed onderwijsbestuur.--------------------------
Artikel 1la-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Periodiek overleg met gemeenteraad.---------------------------------------------------------------
De leden van het college van bestuur houden zich beschikbaar om periodiek te---------
overleggen met de gemeenteraad van de gemeente Arnhem of door de-------------------
gemeenteraad aangewezen personen. In dit overleg zal inhoudelijk aandacht worden-
besteed aan de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag.---------------------------------
Artikel 12-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raad van toezicht; samenstelling en benoeming.-------------------------------------------------

De stichting heeft een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit een — 
door de raad van toezicht te bepalen aantal van minimaal vijf (5) en maximaal—
zeven (7) natuurlijke personen.----------------------------------------------------------------
De raad van toezicht bestaat uit een katholiek lid en een protestants-christelijk-
lid, aansluitend bij de interconfessionele scholen.-----------------------------------------
Ten aanzien van de bemensing van de raad van toezicht wordt ruimhartig--------
omgegaan met diversiteit.-----------------------------------------------------------------------
De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd厂 
met inachtneming van de benoeming die geschiedt op voordracht van de -
oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.----------
Elke benoeming van een lid van de raad van toezicht geschiedt aan de hand 
van een door de raad van toezicht vast te stellen en vooraf openbaar gemaakte 
profielschets, welke profielschets wordt opgesteld door de raad van toezicht.—— 
De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waaraan een lid van—

1.

2.

3.



de raad van toezicht dient te voldoen en kan deel uitmaken van het reglement ~
van de raad van toezicht. Bij het ontstaan van een vacature kan de------------------
profielschets door de raad van toezicht nader worden ingevuld.---------------------
Een derde gedeelte, naar boven afgerond indien een derde gedeelte een niet — 
geheel getal als resultaat kent' van de leden van de raad van toezicht wordt —
benoemd op bindende voordracht van de oudergeleding van de---------------------
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Slechts een persoon die blijkens — 
een gezamenlijke verklaring van de raad van toezicht en de oudergeleding van — 
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voldoet aan de profielschets is—
benoembaar. Wanneer wordt vastgesteld dat een persoon niet aan de-------------
profielschets voldoet kan de oudergeleding overgaan tot het doen van een------
nieuwe voordracht.---------------------------------------------------------------------------------

5. Indien moet worden overgegaan tot het doen van een bindende voordracht —
tot benoeming als bedoeld in het voorgaande lid, wordt genoemde----------------
oudergeleding uitgenodigd een bindende voordracht op te stellen. Wanneer—
de oudergeleding geen gebruik maakt van dit rechtパs de raad van toezicht------
bevoegd een bindende voordracht te doen. De oudergeleding wordt geacht-----
geen gebruikte maken van dit recht wanneer:--------------------------------------------
(I) de oudergeleding verklaart van dit recht geen gebruikte maken, of--------
(II) de oudergeleding niet omnen drie maanden na daartoe te zijn--------------

uitgenodigd tot een voordracht komt.------------------------------------------------
De oudergeleding en de raad van toezicht kunnen gezamenlijk besluiten dat de
in de vorige zin genoemde termijn van drie maanden eenmalig wordt verlengd - 
met een periode van ten hoogste twee maanden.-----------------------------------------

6. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier _
jaar en zyn daarna- al dan niet aansluitend- eenmaal herbenoembaar.-------------
Een tussentijds benoemd lid van de raad van toezicht neemt op het rooster-----
van aftreden de plaats in van zijn voorganger.----------------------------------------------

7. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter. Onverminderd de
gezamenlijke verantwoordelijkheid kan de raad van toezicht besluiten tot een— 
onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden.---------------------------------------

8. Ingeval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden-----------
onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van-----
zijn ledental te nemen.----------------------------------------------------------------------------

9. De leden van de raad van toezicht hebben recht op een honorering voor hun— 
werkzaamheden; daarnaast hebben de leden van de raad van toezicht recht op
een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte onkosten. Hierbij wordt---------
aansluiting gezocht bij het advies van de Nederlandse Vereniging van--------------
Toezichthouders in Onderwijsinstellingen. De hoogte wordt vastgesteld door — 
de raad van toezicht. De hoogte van het honorarium en de vergoede kosten —
worden in het jaarverslag vermeld.-----------------------------------------------------------
Jaarlijks beoordeelt de raad van toezicht het functioneren van de raad van--------
toezicht en het college van bestuur, evenals hun onderlinge functioneren en — 
het functioneren van ieder lid van de raad van toezicht en iedere bestuurder—

4.

10.
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afzonderlijk. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt kan worden-----------
uitgewerkt in het reglement van de raad van toezicht.----------------------------------
Vacatures in de raad van toezicht worden intern en extern publiekelijk bekend —
gemaakt.----------------------------------------------------------------------------------------------
Eén van de leden van de raad van toezicht wordt in het bijzonder belast met-----
het toezicht op- en de bewaking van - de catechetische aspecten van het--------
(mede) katholiek onderwijs.----------------------------------------------------------------------

11.

12.

Artikel 13-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raad van toezicht; defungeren, ontslag en schorsing.-------------------------------------------

Een lid van de raad van toezicht defungeert:------------------------------------------------
door zりn overlijden;-----------------------------------------------------------------------
doordat hij het vnj oeheer over zijn vermogen verliest;-------------------------
door zりn onder curatele stelling;------------------------------------------------------
door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens- 
zijn eventuele herbenoeming, en door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);

1.
a.
b.
c.
d.

of
door zijn ontslag.----------------------------------------------------------------------------

De raad van toezicht is te allen tijde bevoegd om een lid van de raad van---------
toezicht te schorsen. Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst dient —
de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te---------
besluiten tot voordracht tot ontslag van het lid van de raad van toezicht dan----
wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit —
als bedoeld in de vorige volzinnen vervalt de schorsing. Een besluit tot-------------
handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de--------
schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden,-----
ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving-----
heeft genomen. Een lid van de raad van toezicht die is geschorst door de raad —
van toezicht wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de----
raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten
bijsta a n.------------------------------------------------------------------------------------------------
Een besluit tot voordracht tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid —
van de raad van toezicht over wiens ontslag wordt besloten vooraf de-------------
gelegenheid is geboden om te worden gehoord.

e.
2.

3.

Artikel 14-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raad van toezicht; taken en bevoegdheden--------------------------------------------------------

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op (het beleid van) het一 
college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad _
van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het waarborgen van de-----
identiteit van het openbaar en bijzonder onderwijs. De raad van toezicht staat - 
het college van bestuur met raad en advies terzijde. Bij de vervuiling van hun —
taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de--------
stichting en de door de stichting gevoerde organisatie. Het college van bestuur —
verschaft de raad van toezicht tijdig de voorde uitoefening van zijn taak---------
noodzakelijke gegevens.--------------------------------------------------------------------------

1.
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s De raad van toezicht benoemt de (register) accountant van de stichting.---------
Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming—
van privacy en persoonsgegeven^ na overleg met het bestuur en na een---------
daartoe genomen besluit, heeft de raad van toezicht of één of meer door de —
raad van toezicht gemachtigde leden toegang tot alle lokaliteiten van de---------
stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en— 
boeken van de stichting. De raad van toezicht kan zich daarbij voor rekening — 
van de stichting en na overleg met het college van bestuur doen bijstaan door— 
de (register)accountant van de stichting dan wel een door de raad van toezicht —
aan te wijzen deskimdige.------------------------------------------------------------------------
Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en---------
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft — 
dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Indien alle leden van de — 
raad van toezicht een tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen — 
door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen.-

2.p.

3.
也'龟

4.

Artikel 15------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raad van toezicht; werkwijze, vergadering en besluitvorming-------------------------------

De raad van toezicht vergadert zo dikwijls de voorzitter en zijn leden dat---------
verzoeken, doch tenminste vijf keer per jaar. leder lid heeft een stem. De raad - 
van toezicht besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen,— 
tenzij de wet of de statuten anders bepalen. Bij staking van de stemmen is het — 
voorstel verworpen, tenzij er meer dan twee leden van de raad van toezicht — 
ter vergadering aanwezig zijn; in dat geval heeft de voorzitter van de raad van— 
toezicht een doorslaggevende stem.----------------------------------------------------------

2. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien meer dan de helft —
van het aantal leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of--------
vertegenwoordigd is.------------------------------------------------------------------------------
Zolang in een vergadering van de raad van toezicht alle stemgerechtigde leden -
aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de ------
orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door—
de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van--------------
vergaderingen niet in acht genomen.----------------------------------------------------------

3. De vergaderingen van de raad van toezicht worden voorgezeten door de---------
voorzitter, of, zo deze afwezig is, door een door de raad van toezicht uit zijn-----
midden aangewezen persoon. De raad van toezicht wordt ondersteund door—
een bestuurssecretaris vanuit de organisatie.----------------------------------------------
De bijeenroeping van de vergaderingen van de raad van toezicht geschiedt------
door de secretaris van de raad van toezicht in opdracht van de voorzitter of------
door de leden die het houden van de vergadering hebben verlangd. De-----------
bijeenroeping geschiedt door middel van een brief of een langs elektronische — 
weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, verzonden aan ieder — 
lid van de raad van toezicht. Zij vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering —
en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. De termijn van -------------
oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping en die —

1.

4.
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van de vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen - zulks ter------
uitsluitende beoordeling van de voorzitter —kan de termijn van oproeping--------
worden verkort tot drie dagen, de dag van de oproeping en die van de-------------
vergadering niet meegerekend.----------------------------------------------------------------
De notulen van een vergadering worden vastgesteia en ten blijke daarvan--------
getekend door de voorzitter en een ander lid van de raad van toezicht dat de —
betreffende vergadering heeft bijgewoond, dan wel vastgesteld door een--------
volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter-----
en een ander lid van de raad van toezicht aanwezig bíj die volgende----------------
vergadering ondertekend.-----------------------------------------------------------------------
De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit------
schriftelijk of door middel van een langs elektronische weg toegezonden---------
leesbaar en reproduceerbaar bericht geschiedt en alle leden van de raad van—
toezicht zich voor het betreffende voorstel uitspreken. Een dergelijk besluit------
wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van toezicht, dat door —
de secretaris van de raad wordt gehouden; de bescheiden waaruit van het ------
nemen van een dergelijk besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard. 
De leden van het bestuur zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht - 
de vergaderingen van de raad van toezicht dij te wonen en aldaar alle door die —
raad verlangde inlichtingen te verstrekken.-------------------------------------------------
De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de raad van---------
toezichtノ alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken, geschiedt bij----
reglement raad van toezicht dat wordt vastgesteld door de raad van toezicht.—

5.

6.

7.

8.

Artikel 16-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onverenigbare functies en hoedanigheden, tegenstrijdig belang.----------------------------
1. Tenzij de raad van toezicht anders oordeelt kunnen geen lid van het college----

van bestuur of de raad van toezicht zijn, personen die:----------------------------------
zitting hebben in een organisatie van ouders en/of de----------------------------
medezeggenschapsraad verbonden aan een van de door de stichting in —
stand gehouden scholen;------------------------------------------------------------------
als bestuurslid verbonden zijn aan of in dienst van een organisatie welke — 
pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van
de medewerkers;------------------------------------------------------------------------------
voor wat betreft het lidmaatschap van de raad van toezicht, lid zijn of zijn - 
geweest van het bestuur van de stichting, bestuurder zijn bij een andere
organisatie in dezelfde sector of een organisatie in een aanpalende--------
onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied, dan wel lid zijn van een —
intern toezichtsorgaan bij een andere organisatie in dezelfde of-----------
aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied;--------------------
voor wat betreft het lidmaatschap van het college van bestuur, personen 
die lid zijn of gedurende de voorafgaande vier jaar lid zijn geweest van de — 
raad van toezicht van de stichting, dan wel personen die de functie van —
intern toezichthouder vervullen bij een andere organisatie in dezelfde--------
sector of een aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied;------

a.

b.

c.

d.
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zitting hebben in een college van burgemeester en wethouders of nd zijn — 
van een gemeenteraad van een gemeente waarin de stichting openbare —
scholen in stand houdt;---------------------------------------------------------------------
ambtenaar zijn in dienst van de gemeente waarin de stichting openbare-----
scholen in stand houdt;---------------------------------------------------------------------
of een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van het------
bestuur of de raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel - 
strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting van wel tot —
ongewenste verstrengeling van belangen.--------------------------------------------

Tenzij de raad van toezicht anders oordeelt, kunnen voorts niet lid van de raad —
van toezicht zijn personen-en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede------
graad - die (ex-) werknemer zijn van de stichting binnen drie jaar na het einde —
van het dienstverband.----------------------------------------------------------------------------
Leden van het college van bestuur of de raad van toezicht evenals hun bloed-—
en aanverwanten tot de tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of---------
zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten -
met de stichting.------------------------------------------------------------------------------------
Het aanvaarden van (on)betaalde nevenfuncties door een lid van het college —
van bestuur is afhankelijk van de goedkeuring van de raad van toezicht.--------
(On)betaalde nevenfuncties van bestuurders worden vermeld in het-------------
jaarverslag.-------------------------------------------------------------------------------------------
Hoofd- en (on)betaalde nevenfuncties van leden van de raad van toezicht------
worden door hen gemeld bij de voorzitter van de raad van toezicht en-----------
vermeld in het jaarverslag.-----------------------------------------------------------------------

o e.

f.

g.

2.

3.

4.

Artikel 17------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jaarrekening en jaarverslag.------------------------------------------------------------------------------

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.----------------------------
Het college van bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting 
zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en —
verplichtingen kunnen worden gekend.------------------------------------------------------
Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting--------------
afgesloten. Daaruit wordt door het bestuur een jaarrekening opgemaakt welke —
vergezeld wordt van een rapport van een (register)accountant binnen zes--------
maanden na afloop van het boekjaar.--------------------------------------------------------
De (register)accountant wordt door de raad van toezicht benoemd en brengt —
gelijkelijk aan het college van bestuur en de raad van toezicht verslag uit----------
betreffende zijn bevindingen.--------------------------------------------------------------------
Het college van bestuur stelt tevens een jaarverslag op over het afgelopen--------
boekjaar. De omvang en opbouw van de eventuele bezoldiging van de college—
van bestuursleden alsmede de hoogte van de in enig jaar aan de college van-----
bestuursleden en de raad van toezicht verstrekte vergoedingen worden-----------
opgenomen in het jaarverslag. Het jaarverslag wordt actief openbaar gemaakt.- 
De jaarrekening en het jaarverslag worden Dinnen zes maanden na het einde — 
van een boekjaar vastgesteld en ten blijke daarvan door alle leden van het--------

1.
2.

3.

4.

5.

6.
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college van bestuur en de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt van één ——
van hen de handtekening, dan wordt daarvan met opgave van redenen-----------
melding gemaakt.-----------------------------------------------------------------------------------
De vaststelling van de begroting en de jaarrekening vindt plaats na overleg met— 
de gemeenteraad van de gemeente(n) waarin de openbare scholen gevestigd —
zijn.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 18-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meerjarenbeleidsplan/Belanghebbendenbeleid en externe verantwoording.-----------

Het college van bestuur stelt een meerjarenbeleidsplan op voor een periode-----
van vijfjaar met een bijbehorende meerjarenbegroting. Het--------------------------
meerjarenbeleidsplan bevat meetbare doelstellingen, een prioritering van deze 
doelstellingen en een omgevingsanalyse, alsmede de uitgangspunten voor het -
kwaliteitszorgsysteem en het belanghebbendenbeleid.---------------------------------
Het college van bestuur brengt jaarlijks aan de gemeenteraad verslag uit---------
omtrent zijn werkzaamheden. Het college van bestuur besteedt daarbij in--------
ieder geval met betrekking tot de door de stichting in stand gehouden-------------
openbare scholen aandacht aan de wezenskenmerken van het openbaar---------
onderwijs. Dit verslag wordt openbaar gemaakt.-------------------------------------------

7.

1.

2.

Artikel 19-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vrijwaring en vrijtekening.-------------------------------------------------------------------------------
1. De stichting zal een lid van het college van bestuur van de stichting niet-----------

aansprakelijk stellen ter zake van schade die de stichting lijdt als gevolg van------
enig handelen of nalaten van een lid van het college van bestuur (hierna ook:— 
"bestuurde〆。in diens hoedanigheid van:---------------------------------------------------
- bestuurder van de stichting;-------------------------------------------------------------
- bestuurder of toezichthouder van een rechtspersoon waarover de---------

stichting zeggenschap heeft (een "Dochter"'). Van zeggenschap is sprake -
indien de stichting meer dan de helft van de stemrechten in de--------------
vergadering van aandeelhouders of meer dan de helft van de----------------
stemrechten van de leden kan uitoefenen en/of het recht heeft om een— 
meerderheid van de bestuurders of toezichthouders te benoemen en/of- 
af te laten treden;--------------------------------------------------------------------------

- bestuurder of toezichthouder van een rechtspersoon anders dan een------
Dochter, indien de bestuurder die functie op schriftelijk verzoek van de — 
stichting en/of van een Dochter vervult.--------------------------------------------

De stichting zal een bestuurder schadeloos stellen ter zake van de schade die — 
derden lijden als gevolg van enig handelen en/of nalaten van een bestuurder in
diens hoedanigheid van bestuurder van de stichting en/of bestuurder of---------
toezichthouder van een Dochter en tot vergoeding waarvan een bestuurder-----
gehouden is op grond van een in kracht van gewijsde gegaan rechtelijk of--------
arbitraal vonnis of van een met die derde(n) overeengekomen-----------------------
vaststellingsovereenkomst, mits is voldaan aan de in lid 3 van dit artikel-----------
genoemde voorwaarden. Onder een derde wordt ook een Dochter verstaan.-----

3. De verdediging in de procedure bedoeld in lid 2 wordt met instemming van de —

2.
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stichting gevoerd, üe vaststellingsovereenkomst bedoeld m lid 2 kan--------------
uitsluitend worden gesloten met de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van
de stichting. De bestuurder dient volledige medewerking aan de stichting te-----
geven bij het voeren van de verdediging respectievelijk bij de desbetreffende —
schikkingsonderhandelingen.-------------------------------------------------------------------
Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring-----
kan een bestuurder geen rechten ontleden indien:---------------------------------------
- de schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos gedrag van —

de bestuurder;-----------------------------------------------------------------------------
- de bestuurder in redelijkheid niet kon menen in het belang van de---------

stichting of Dochter te handelen;------------------------------------------------------
- het verweten handelen of nalaten als feitelijk of beoogd gevolg heeft dat

de bestuurder of anderen in welk opzicht dan ook onrechtmatig worden — 
bevoordeeld.---------------------------------------------------------------------------------

Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring — 
kan een bestuurder geen rechten ontlenen voor zover de schade als bedoeld i ri
dit artikel is verzekerd en wordt vergoed door een verzekeraar. Ten aanzien-----
van mogelijke vorderingen van verzekeraars van de stichting of derden op de —
bestuurder, kan de bestuurder uitsluitend rechten aan de vrijtekening en --------
vrijwaring ontlenen, indien de betreffende schade niet is verzekerd of niet--------
wordt vergoed door een verzekeraar.--------------------------------------------------------
Onder schade in de zin van dit artikel wordt mede verstaan de over enig te------
vergoeden bedrag verschuldigde wette lijke rente, de proceskosten welke een — 
bestuurder gehouden is te voldoen en/of de ten behoeve van de verdediging —
van de bestuurder gemaakte rechtsbijstandkosten, inclusief de kosten van--------
rechtsbijstand bij een officieel onderzoek, mits deze kosten in redelijkheid zijn -
gemaakt en in redelijke verhouding staan tot de omvang de schade.----------------
Onder schade in de zin van dit artikel worden eveneens aan de bestuurder ter— 
zake van enig handelen en/of nalaten in diens hoedanigheid van bestuurder —
van de stichting en/of bestuurder of toezichthouder van een Dochter door------
autoriteiten opgelegde boetes begrepen, voor zover vergoeding daarvan---------
rechtens is toegestaan.----------------------------------------------------------------------------
Kosten van de bestuurder gemaakt voor het voeren van verweer zullen door—
de stichting worden voorgeschoten tijdens een actie of procedure, mits de------
bestuurder zich schriftelijk en onherroepelijk jegens de stichting heeft-------------
verbonden tot terugbetaling daarvan indien uit een in kracht van gewijsde--------
gegaan vonnis volgt dat hij geen aanspraak kan maken op vrijwaring door de— 
stichting. De stichting kan nadere voorwaarden aan de uitbetaling verbinden,—
zoals het stellen van zekerheid.----------------------------------------------------------------
De vrijtekening en vrijwaring voorzien in dit artikel blijven gelden voor een ------
persoon die geen bestuurder meer is en komen ook ten goede aan de-------------
erfgenamen of legatarissen van de bestuurder.--------------------------------------------
Ook de leden van de raad van toezicht van de stichting kunnen aanspraak--------
maken op de vrijtekening en vrijwaring als voorzien in dit artikel onder-------------
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overeenkomstige toepassing van de hierin genoemde reikwijdte en-------------
voorwaarden.------------------------------------------------------------------------------------

11. Dit artikel kan zonder toestemming van de personen die aanspraak op---------
vrijtekening en vrijwaring kunnen maken gewijzigd worden. Deze personen — 
kunnen echter aanspraak blijven maken op de bescherming als geboden door 
dit artikel voor schade als gevolg van handelen of nalaten tijdens de periode - 
dat dit artikel van kracht is.--------------------------------------------------------------------

Artikel 20------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglement en (advies)commissies---------------------------------------------------------------

Het college van bestuur is bevoegd, met voorafgaande goedkeuring van de
raad van toezicht, een of meer reglementen vast te stellen waarin die------
onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.—
Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.-------------
Het college van bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de raad van-
toezicht bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.-------------------
Voorts is het college van bestuur bevoega een of meer andere----------------
(advies)commissies in te stellen. Alsdan worden de samenstelling^ taken en 
bevoegdheden van een (advies)commissie bij reglement bepaald.-------------

1.

2.
3.

4.

Artikel 21- 
Personeel-

Bij de benoeming van het aan haar scholen te verbinden personeel zal de--------
stichting zich ervan verzekeren^ dat het personeel de grondslag van de-------------
betreffende school onderschrijft en loyaal zal meewerken aan de--------------------
doelstellingen van de betreffende school； zoals die mede ten aanzien van de — 
openbare, katholieke, interconfessionele, protestants-christelijke en algemeen-
bijzondere grondslag in het schoolplan zijn omschreven. In afwijking van het----
bepaalde in de vorige volzin, kan van het onderwijsondersteunend personeel — 
en van personeelsleden in tijdelijke dienst worden gevraagd de grondslag van — 
de betreffende school te respecteren en voor zover van toepassing loyaal mee — 
te werken aan de doelstellingen van de school； zoals die in het schoolplan zijn—
opgenomen.-----------------------------------------------------------------------------------------
inzake het personeelsbeleid bij benoeming, overplaatsing en noodzakelijke------
vermindering van personeel wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de -
identiteit van de school en de levensbeschouwelijke overtuiging van de-----------
betrokken persoon.---------------------------------------------------------------------------------
In bijzondere omstandigheden is het college van bestuur bevoegd om van het—
bepaalde in de eerste twee leden van dit artikel afte wijken.--------------------------
Indien de stichting catecheten benoemt en ontslaat, gebeurt dit in------------------
overeenstemming met de regels van het Algemeen Reglement voor Katholiek— 
Onderwijs ter zake.---------------------------------------------------------------------------------

1.

2.

3.

4.

Artikel 22-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutenw り ziging-------------------------------------------------------------------------------------------

Het college van bestuur is met goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd — 
de statuten te wijzigen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 leden 4—

1.
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Het besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van goedkeuring behoeft -
twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering； waarin alle--------
leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in een —
vergadering waarin een voorstel als bedoeld in dit lid aan de orde wordt----------
gesteld, niet alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of-----
vertegenwoordigd, dan zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste— 
vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin alsdan,— 
mits tenminste meer dan de helft van het aantal in functie zijnde leden van de -
raad van toezicht aanwezig is, met een meerderheid van ten minste----------------
twee/derde van de uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig--------
voorstel kunnen worden genomen.-----------------------------------------------------------
Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte —
is opgemaakt en verleden.-----------------------------------------------------------------------
Elk lid van het college van bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden. Het— 
college van bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een
volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten--------
kantore van het door de Kamer van Kophandel gehouden handelsregister.--------
Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot-------------
juridische fusie of juridische splitsing.--------------------------------------------------------

2.

3.

4.

5.

Artikel 23------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ontbinding en vereffening-------------------------------------------------------------------------------

Het college van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden door middel van — 
een besluit, genomen op dezelfde wijze als in voorgaand artikel met betrekking
tot een besluit tot statutenwijziging is bepaald.--------------------------------------------
De liquidatie geschiedt door het college van bestuur onder toezicht van de------
raad van toezicht.-----------------------------------------------------------------------------------
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot--------------
vereffening van haar vermogen nodig is. Aan haar naam wordt toegevoegd: "m~
liquidatie'---------------------------------------------------------------------------------------------
Indien als gevolg van een college van bestuursbesluit de stichting is----------------
ontbonden, treden ais vereffenaars van het vermogen van de ontbonden --------
stichting de college van bestuursleden op. Op deze vereffenaars zijn de-----------
bepalingen van de wet en deze statuten omtrent de benoeming, de schorsing—■
en het ontslag van college van bestuursleden van toepassing.------------------------
Een vereffenaar heeft dezelrae bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid —
als een college van bestuurslid.----------------------------------------------------------------
Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door de raad van toezicht - 
aan te wijzen algemeen nut beogende instelling die als zodanig in aanmerking— 
komt voor een vrijstelling van schenkingsrecht als bedoeld in de Successiewet—
1956 en waarvan het doel zoveel mogelijk met dat van de stichting------------------
overeenkomt.----------------------------------------------------------------------------------------
Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere-------------
gegevensdragers gedurende zeven jaar berusten bij de persoon, door de---------

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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vereffenaars daartoe benoemd.
Artikel 24-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ernstige taakverwaarlozing of functioneren in strijd met de wet.----------------------------

De gemeenteraad van de gemeente Arnhem is in geval van ernstige----------------
taakverwaarlozing door het college van bestuur of functioneren in strijd met----
de wet bevoegd maatregelen te nemen die hij nodig acht om de continuïteit----
van het onderwijsproces te waarborgen voor zover het openbaar onderwijs ----
betreft.------------------------------------------------------------------------------------------------

SLOT-
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.-----------------------------------------------------
WAARVAN AKTE ---------------------------------------------------------------------------------------------
is verleden te Arnhem op de datum in het begin van deze akte vermeld.-------------------
De Ínhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en-----------
toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de akte—
voortvloeien.--------------------------------------------------------------------------------------------------
De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard kennis te hebben genomen van-----
de Ínhoud van de akte en met de Ínhoud en beperkte voorlezing van deze akte in te —
stemmen.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij,- 
notaris, ondertekend.--------------------------------------------------------------------------------------

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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