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ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN

In dit Managementstatuut wordt verstaan onder:
Begroting: als bedoeld in artikel 8 van de Statuten van de Stichting
Bijlage: bijlagen behorende bij dit Reglement
College van Bestuur (CvB): het orgaan belast met besturen van de Stichting, artikel 6 van de

Statuten
Directeur: schoolleider
DIO: directeur in opleiding
DLK directeuren Leerkring
Jaarplan: strategisch jaarplan als bedoeld in artikel 8 van de Statuten
Managementstatuut: het onderhavige document, als bedoeld in artikel 31van de Wpo
Marap-gesprek periodiek verantwoordingsgesprek tussen directeur en het

college van bestuur (kwaliteitskaart MARAP)
PLG: professionele leergemeenschap
Schoolplan: planmatig sturingsinstrument voor de school
Scholen: de scholen ressorterend onder de stichting zoals opgenomen in

bijlage 3
Statuten: de Statuten van de Stichting d.d. 1 maart 2020 (Bijlage 1)
Stichting: stichting Flores Onderwijs, statutair gevestigd te Arnhem
Strategisch Beleidsplan: strategisch meerjarenplan als bedoeld in artikel 8 van de Statuten
Wet: Wet op het primair onderwijs

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

1. Dit managementstatuut is van toepassing op alle door de Stichting in stand gehouden
scholen (nevenvestigingen en dislocaties daaronder verstaan) en haar directeuren.

2. Met de afzonderlijke directeuren worden binnen de kaders van dit Managementstatuut
nadere afspraken gemaakt en vastgelegd in een door alle partijen ondertekend exemplaar
van bijlage 1 die wordt toegevoegd aan het personeelsdossier.

3. Het College van Bestuur heeft de mogelijkheid om per directeur een andere invulling te
geven aan de bevoegdheden en mandaten en de wijze waarop deze worden uitgeoefend.

ARTIKEL 3 VASTSTELLING EN WIJZIGING

1. Ten behoeve van de vaststelling en wijzigingen van het Managementstatuut worden alle
DLK’s in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de vaststelling en iedere
mogelijke wijziging van het Managementstatuut. Het advies dient binnen vier weken na
het verzoek daartoe te worden uitgebracht. Het College van Bestuur kan op verzoek
éénmaal uitstel verlenen en de gestelde termijn met vier weken verlengen.

2. De DLK’s worden, door middel van afvaardiging van één van de leden, door het College van
Bestuur in de gelegenheid gesteld – voordat het advies wordt uitgebracht – met het
College van Bestuur overleg te voeren.
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3. Het College van Bestuur stelt de DLK’s zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen
omkleed op de hoogte of het aan het uitgebrachte advies/adviezen gevolg wil geven.

4. Indien het College van Bestuur het advies/de adviezen niet of niet geheel wil volgen, stelt
het de DLK’s - elke DLK wordt vertegenwoordigd door één lid van die betreffende DLK - in
de gelegenheid met hen overleg te voeren, alvorens het Managementstatuut als
voorgenomen besluit ter advisering wordt voorgelegd aan de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). Aan de GMR worden de adviezen van de DLK’s ter
beschikking gesteld.

ARTIKEL 4 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN COLLEGE VAN BESTUUR

1. Het College van Bestuur oefent alle taken en bevoegdheden uit die hem bij of krachtens de
wet toekomen.

2. Het College van Bestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de
instandhouding van de scholen, de kwaliteit van het onderwijs, haar medewerkers en de
bedrijfsvoering.

3. Het College van Bestuur stelt een Strategisch Beleidsplan vast.
4. Het College van Bestuur neemt besluiten met betrekking tot:

a de instandhouding van een school waaronder begrepen is de fusie, de bestuurlijke
overdracht en wijzigingen van de grondslag;

b de verhuizing en de opheffing van een hoofdvestiging, nevenvestiging of dislocatie
van een school;

c de vaststelling van het (bestuurs)formatieplan en het meerjaren formatiebeleid;
d het aangaan van samenwerkingen met andere instellingen;
e het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van onroerend goed.

5. Het College van Bestuur benoemt, schorst (berispt) en ontslaat een directeur en trekt zo
nodig tijdelijk mandaten en/of bevoegdheden in.

6. Het College van Bestuur stelt voor al haar medewerkers de arbeidsvoorwaarden vast.
7. Het College van Bestuur stelt voor de stichting jaarlijks de schoolvakanties vast die gelden

voor al haar medewerkers en leerlingen.
8. Het College van Bestuur voert de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de

Directeur, de managers en de medewerkers van het stafbureau voor zover die
rechtstreeks onder het bestuur vallen.

9. Het College van Bestuur stelt de begroting, de jaarrekening en het bestuursverslag vast.
10. Het College van Bestuur stelt de schoolbegrotingen separaat vast.
11. Het College van Bestuur stelt het Managementstatuut (en haar bijlagen) vast.

ARTIKEL 5 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN DIRECTEUR

1. De directeur oefent de taken en bevoegdheden uit die door het bevoegd gezag
overeenkomstig artikel 7 van dit Managementstatuut aan hem zijn gemandateerd.

2. De Directeur heeft – met inachtneming van de beleids- en financiële uitgangspunten, die
door of namens het College van Bestuur zijn vastgesteld – de volgende taken en
bevoegdheden:
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a De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de school en het operationeel
management, met de zorg voor de schoolorganisatie en de kwaliteit van het
onderwijs op de school.

b De directeur is verantwoordelijk voor de identiteit, respectievelijk het karakter van de
school.

c De directeur stelt elke vier jaar een schoolplan en een schoolondersteuningsplan
(SOP) op en jaarlijks een schoolgids en een jaarplan. In het schoolplan wordt de
koppeling gemaakt met het Strategisch Beleid van het bestuur en de wijze waarop
het strategisch beleid in de school wordt geïmplementeerd. De directeur evalueert
elk jaar (in een verslag) het jaarplan, de leeropbrengsten en de ambities.

d De directeur stelt de organisatie- en overlegstructuur van de school vast, binnen de
door het College van Bestuur vastgestelde kaders.

e De directeur besluit tot inschrijving en toelating van leerlingen, alsmede tot schorsen
en verwijderen van leerlingen. Alsmede over het verlenen van goedkeuring aan
schoolverzuim.

f De directeur is verantwoordelijk voor het afgeven van het schooladvies aan
leerlingen in groep 8.

g De directeur is verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met
leerlingen en met de ouders van de leerlingen. De directeur zorgt er ook voor dat
leerkrachten goed de contacten onderhouden met de leerlingen en hun ouders.

h De directeur is verantwoordelijk voor het inrichten van een medezeggenschapsraad
en een leerlingenraad en het voeren van overleg daarmee.

i De directeur voert namens het College van Bestuur overleg met de
medezeggenschapsraad en de leerlingenraad van de school.

j De directeur stelt de (meerjaren)begroting van de school op.
k De directeur beheert de door het bevoegd gezag aan de school toegekende

formatieve en financiële middelen en doet daartoe uitgaven voor zover deze binnen
de goedgekeurde begroting en het vastgestelde beleid zijn toegestaan.

l De directeur geeft leiding aan het personeel van de school, en draagt er zorg voor
dat met de individuele personeelsleden functionerings- en beoordelingsgesprekken
worden gevoerd.

m De directeur voert een personeelsbeleid in lijn met het personeelsbeleid van de
Stichting en met inachtneming van de geldende CAO PO.

n De directeur stelt een (meerjaren)formatieplan op.
o De directeur onderhoudt proactief de contacten met de belangrijke stakeholders van

de school in de wijk of zo nodig daarbuiten.
3. De directeur voert daarnaast alle taken en verantwoordelijkheden uit die in de bij zijn

functie behorende functieomschrijving zijn opgenomen (Fuwa Directeuren juli 2021).
4. De directeur is bevoegd uitgaven te doen binnen de kaders van de door het College van

Bestuur vastgestelde begroting (artikel 4 lid 10 en artikel 5.2 onder j).
5. Binnen de kaders van het inkoopbeleid, de bestaande raamovereenkomsten en de

vastgestelde begroting is de Directeur bevoegd overeenkomsten aan te gaan namens
Flores Onderwijs in uitvoering van zijn/haar taken en bevoegdheden als
vertegenwoordiger van de school. Voor alle rechtshandelingen (overeenkomsten) geldt dat
deze het maximum van €10.000,- niet mogen overschrijden.

Je kunt alles leren
6



ARTIKEL 6 VERANTWOORDING DIRECTEUR

1. De directeur legt aan het College van Bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid,
de kwaliteitszorg en de ontwikkeling daarvan. En ook over de onderwijsresultaten, de
bedrijfsvoering en de professionele cultuur, zijn/haar leiderschap en de algehele gang van
zaken binnen de school. De directeur legt daarnaast ook verantwoording af over de
voortgang van de implementatie van het Strategisch Beleid op de betreffende school.

2. De directeur stelt het College van Bestuur tijdens de MARAP-gesprekken op de hoogte van
(mogelijke) klachten, of meldingen bij de vertrouwenspersoon, klachtenfunctionaris of
geschillencommissie van het personeel van de school, leerlingen of hun ouders die
hem/haar bekend zijn. Alsmede van het aantal thuiszitters en het aantal verwijzingen naar
het speciaal basis onderwijs en het speciaal onderwijs. Dit geldt ook voor eventuele
schorsingen en verwijderingen van leerlingen.

3. De directeur stelt het College van Bestuur direct op de hoogte van elke melding (formeel of
informeel) van seksueel overschrijdend gedrag.

4. De directeur stelt na voorafgaande goedkeuring door het College van Bestuur de
(meerjaren)begroting van de school vast. Wijzigingen in de begroting worden in beginsel
niet toegestaan, anders dan met schriftelijke goedkeuring van het College van Bestuur. Bij
voorstellen tot wijzigingen in de begroting in het lopende boekjaar van een school worden
de financiële regels zoals weergegeven in bijlage 2 in acht genomen.

5. De directeur bewaakt binnen de goedgekeurde begroting de kwalitatieve en kwantitatieve
formatie van het personeel van de school.

6. De directeur stelt een (meerjaren)formatieplan vast, waarin in ieder geval een relatie wordt
gelegd tussen de voorziene inkomsten en de ontwikkeling in het personeelsbestand.

ARTIKEL 7 MANDATERING

1. Het College van Bestuur mandateert de in Bijlage 1 bij dit statuut opgesomde
bevoegdheden aan de directeur. Per onderdeel wordt specifiek aangegeven welke van de
bevoegdheden worden gemandateerd en voor welke onderdelen het College van Bestuur
bevoegd blijft. Een door het bestuur en directeur ondertekende kopie van bijlage 1 wordt
opgenomen in het personeelsdossier van de directeur.

2. Indien er personeelsleden van de school belast zijn met bevoegdheden die aan de
directeur of het bestuur toekomen, worden die personeelsleden specifiek benoemd in
bijlage 1. De directeur blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de uitoefening van
sub-mandaten van door personeelsleden van de school.

3. Het College van Bestuur blijft te allen tijde bevoegd de gemandateerde bevoegdheden zelf
uit te oefenen of daar bij besluit wijzigingen in aan te brengen.

4. Het College van Bestuur kan bevoegdheden en mandaten te allen tijd intrekken. Intrekking
geschiedt bij schriftelijk besluit.

5. Het College van Bestuur kan ook dwingende aanwijzingen geven voor de wijze waarop een
mandaat uitgeoefend dient te worden en kan een mandaat zonodig tijdelijk intrekken.
Tijdelijke intrekking van een mandaat geschiedt ook bij schriftelijk besluit. Na het intrekken
van een mandaat volgt een verbeteropdracht waarna opnieuw een besluit wordt genomen
over de mandateringen (zie lid 1).
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ARTIKEL 8 SCHORSING EN VERNIETIGING VAN BESLUITEN

1. Het College van Bestuur kan maatregelen of (subgemandateerde) besluiten van de
directeur wegens strijd met enig geldende regeling of beleid en/of wegens mogelijke
schade aan de belangen van Flores Onderwijs en de aan haar verbonden scholen, bij
gemotiveerd besluit geheel of gedeeltelijk vernietigen.

2. Het College van Bestuur kan een besluit of maatregel van de directeur (of
subgemandateerde) schorsen, indien het besluit of maatregel mogelijk voor vernietiging in
aanmerking komt. Het College van Bestuur besluit binnen twee weken na de schorsing of
het besluit van de directeur (of subgemandateerde) inderdaad voor vernietiging in
aanmerking komt. Indien het College van Bestuur afziet van vernietiging, vervalt daarmee
ook de schorsing en blijft het besluit of de maatregel in stand.

ARTIKEL 9 WERKINGSDUUR

1. Het Managementstatuut treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop dit
managementstatuut is vastgesteld door het College van Bestuur.

2. Het Managementstatuut wordt vastgesteld voor een periode van vier (4) jaar en wordt
vervolgens telkens stilzwijgend verlengd met een periode van twee jaar.

3. Dit Managementstatuut kan worden gewijzigd door een besluit van het College van
Bestuur.

4. Een tussentijdse wijziging van het Managementstatuut treedt in werking op de dag
volgend op de dag waarop het College van Bestuur tot wijziging heeft besloten.

5. In gevallen waarin dit Managementstatuut niet voorziet beslist het College van Bestuur
met inachtneming van wettelijke bepalingen en Statuten.

6. Het College van Bestuur zorgt ervoor dat een exemplaar van het Managementstatuut in
het gebouw van de school ter inzage beschikbaar is op een voor een ieder toegankelijke
plaats. Het College van Bestuur zendt een exemplaar van het Managementstatuut,
alsmede elke wijziging daarvan, zo spoedig mogelijk na vaststelling ter kennisneming aan
de Inspectie.

Het College van Bestuur van Stichting Flores Onderwijs, heeft op 21 november 2022 besloten,
met inachtneming van de Statuten van Stichting Flores Onderwijs dit Managementstatuut vast te
stellen. De GMR heeft op 4 november 2022 advies uitgebracht en de raad van toezicht heeft op
18 november 2022 goedkeuring verleend.
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BIJLAGE [X]

(SUB-) MANDAATLIJST

Deze lijst is een schoolspecifieke invulling van het managementstatuut en wordt met elke
directeur afzonderlijk ingevuld in overleg met het college van bestuur.
Bevoegdheden van de directeur kunnen door gemandateerd worden aan bijvoorbeeld een
locatieleider of een directeur in opleiding. In de kolom ‘submandaat’ wordt in dat geval
aangegeven aan wie het mandaat is doorgelegd. Het submandaat is pas rechtsgeldig als die is
geaccordeerd (van datum en  handtekening voorzien) door het college van bestuur. De directeur
blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de submandaten.

mandaat submandaat

Dagelijkse leiding van de school en het operationeel
management
De ontwikkeling van het onderwijs- en kwaliteitsbeleid van een
school
De identiteit en het karakter van de school

Het vaststellen en wijzigen van het schoolplan, het
schoolondersteuningsplan, het jaarplan en de schoolgids.
Het regelen en vaststellen van de organisatie- en
overlegstructuren binnen de school
Besluiten tot inschrijving en toelating van leerlingen

Besluiten tot schorsing en verwijdering van leerlingen

Het opstellen van huisregels van de school en de handhaving
daarvan
Het geven van schooladvies aan leerlingen

Het verlenen van goedkeuring aan schoolverzuim aan leerlingen

Inrichten van een medezeggenschapsraad (en leerlingenraad)

Overleg voeren met de medezeggenschapsraad (en
leerlingenraad) van de school
Het opstellen van de (meerjaren)begroting

Het doen van uitgaven tot het beloop van de bedragen in de door
het bestuur goedgekeurde schoolbegroting met een maximum
van €10.000,-, waar relevant op locatieniveau.
Het vaststellen van de interne budgettering binnen de school

Het uitvoeren van dagelijks klein onderhoud aan de gebouwen
van de school  voor zover de daaruit voortvloeiende
verplichtingen de vastgestelde begroting van de school niet te
boven gaan;
Het vaststellen van de structuur van de school en het (meerjaren)
formatieplan.
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Geeft leiding aan het personeel van de school, en draagt er zorg
voor dat met alle  individuele personeelsleden de R&O-cyclus
wordt gevolgd
Het beoordelen van personeel en het verbinden van eventuele
rechtspositionele gevolgen daaraan, waaronder het toekennen
en onthouden van periodieken binnen de vastgestelde begroting
en het beleid van Flores Onderwijs
Het werven, selecteren, benoemen en op eigen verzoek verlenen
van ontslag van personeelsleden van de school , uitgezonderd
leden van de directie van de school (DIO’s en locatieleiders
daaronder verstaan) en dit tijdig (vooraf) af te stemmen met HR
zodat Floresbeleid (strategisch en HR) steeds actueel invulling
kan krijgen.
Het ondertekenen van de aanstellings- en ontslagbrief van
personeelsleden uitgezonderd die van de directie (DIO’s en
locatieleiders).
Het vaststellen van het salaris van personeelsleden bij
indiensttreding binnen de kaders van de CAO PO en het beleid
van Flores Onderwijs
Het toedelen van taken aan personeelsleden
Het vaststellen van studiekostenvergoedingen binnen de kaders
van de CAO PO en het beleid van Flores Onderwijs

Het aangaan van cursusovereenkomsten
Het verstrekken van scholingsopdrachten
Het toekennen van gratificaties binnen de kaders van de CAO PO
en  het beleid van Flores Onderwijs
Het verlenen van bijzondere vormen van verlof binnen de kaders
van de CAO PO en  het beleid van Flores Onderwijs
Het doen oproepen van personeel door de arbodienst in geval
van ziekte
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