
2016GB45256GB0 

Statutenwijziging 

30 juni 2016 

Heden, dertig juni tweeduizend zestien, 	  

verscheen voor mij, mr. Gerhard Bossinade, notaris te Haren: 	  

de heer mr. Ronald Schultinga, kandidaat-notaris, werkzaam ten kantore van Plas-

Bossinade Notarissen N.V., aan het adres 9728  BM  Groningen, Paterswoldseweg 

804, geboren te Smallingerland op drie december negentienhonderd acht en tach- 

tig 	  

De comparant verklaarde dat het college van bestuur van de stichting Stichting 

Openbaar Onderwijs Groep Groningen, gevestigd in de gemeente Groningen, 

feitelijk gevestigd te 9727 KB Groningen, Leonard Springerlaan 39, ingeschreven in 

het handelsregister onder nummer 01166995, hierna te noemen: de stichting, in 

zijn vergadering van dertig juni tweeduizend zestien (30-06-2016) heeft besloten 

de statuten van de stichting te wijzigen. 	  

Op grond van voormeld besluit is de comparant bevoegd tot het doen verlijden van 

de onderhavige akte van statutenwijziging. 	  

Blijkens de aangehechte documenten is voor deze statutenwijziging de goedkeuring 

verkregen van de raad van toezicht van de stichting en van de gemeenteraad van 

de gemeente Groningen. 	  

De comparant verklaarde vervolgens de statuten van de stichting zodanig te wijzi- 

gen dat zij luiden als volgt: 	  

"Naam, zetel en duur 	  

Artikel 1 	 

	

1. De stichting draagt de naam Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen. 	

2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Groningen. 	  

3. De stichting wordt opgericht voor onbepaalde duur. 	  

Begripsbepalingen 	  

Artikel 2 	 

a. de stichting: Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen; 	  

b. de gemeente: de gemeente Groningen; 	  

c. het college van burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en 

wethouders van Groningen; 	  

d. de gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Groningen; 	  

e. GMR-en: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden voor het primair on- 

derwijs en voor het voortgezet onderwijs; 	  
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f. Het handboek  governance:  het samenhangende pakket interne regelingen en 

afspraken die zien op de onderlinge verhouding van toezicht, bestuur en ma-

nagement binnen de stichting, en op de relaties met interne en externe belang- 

hebbenden; 	  

g. de WPO: de Wet op het primair onderwijs; 	  

h. de WVO: de Wet op het voortgezet onderwijs; 	  

i. de WMS: de Wet medezeggenschap op scholen. 	  

j. de WEC: de Wet op de expertise centra. 	  

Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar het 

mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijk geslacht in en omgekeerd. 	

Doel en middelen 	  

Artikel 3 	 

1 De stichting heeft ten doel het in stand houden van een breed, gevarieerd, kwa-

litatief hoogstaand en innovatief aanbod van openbaar primair onderwijs en 

openbaar voortgezet onderwijs in en buiten de gemeente Groningen, met in-

achtneming van de artikelen 48 WPO, 51 WEC en 42b WVO, alsmede al hetgeen 

daartoe nodig en/of nuttig kan zijn. 	  

De stichting draagt er daarbij zorg voor dat het openbaar onderwijs gegeven op 

de scholen die zij in stand houdt bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen 

met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke 

waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning 

van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. De scholen die de 

stichting in stand houdt, zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid 

van godsdienst of levensbeschouwing. Kernbegrippen bij de vormgeving van de 

openbare identiteit zijn brede toegankelijkheid, maatschappelijke voorbereiding, 

actieve pluriformiteit en actieve participatie. 	  

2. Om het doel te verwezenlijken kan de stichting gebruik maken van alle wettige 

middelen die daaraan dienstbaar zijn. 	  

3. De stichting beoogt niet het maken van winst. 	  

4. Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door het startvermogen 

per één januari tweeduizend tien en door subsidies, giften, legaten, hetgeen 

door erfstelling wordt verkregen, hetgeen de stichting op enigerlei andere wijze 

verkrijgt, met dien verstande dat alle erfstellingen zullen worden aanvaard on- 

der het voorrecht van boedelbeschrijving. 	  

Organen 	  

Artikel 4 	  

De stichting kent de volgende organen: 	  

a. Het college van bestuur; 	  

b. De raad van toezicht. 	  

College van bestuur; samenstelling en benoeming 	  

Artikel 5 	 
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1. Het college van bestuur bestaat uit minimaal een lid. Slechts natuurlijke perso- 

nen zijn benoembaar tot lid van het college van bestuur. 	  

2. Bij meerdere leden van het college van bestuur wordt door de raad van toezicht 

een tot voorzitter benoemd. Het college van bestuur kan in die situatie zijn ta-

ken onderling verdelen. De eventuele onderlinge verdeling van taken behoeft de 

goedkeuring van de raad van toezicht en kan deel uitmaken van het handboek  

governance  zoals bedoeld in artikel 17 van deze statuten. 	  

3. Een lid/de leden van het college van bestuur word(t)en benoemd door de raad 

van toezicht. Deze benoeming geldt voor de duur van hun aanstelling. Een 

voorgedragen lid voor het college van bestuur dient principieel voorstander te 

zijn van het openbaar onderwijs. 	  

4. De voordracht van een lid van het college van bestuur geschiedt aan de hand 

van een door de raad van toezicht vast te stellen kenbare selectieprocedure en 

openbare profielschets. Onderdeel van de selectieprocedure is de instelling door 

de raad van toezicht van een selectiecommissie en desgewenst van een advies-

commissie. De personeelsgeledingen van de GMR-en wijzen gezamenlijk één lid 

voor de selectiecommissie aan en de oudergeledingen van de GMR-en wijzen 

gezamenlijk één lid voor de selectiecommissie aan. De schooldirecteuren PO/VO 

wijzen eveneens gezamenlijk één lid voor de selectiecommissie aan. Een lid van 

de raad van toezicht is voorzitter van de selectiecommissie. De raad van toe-

zicht kan ook andere (adviserende) leden aan de selectiecommissie toevoegen. 

De selectiecommissie doet een voordracht aan de raad van toezicht. De selec-

tieprocedure voor de leden van het college van bestuur wordt verder uitgewerkt 

in het handboek  governance. 	  

5. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waaraan een lid van 

het college van bestuur dienen te voldoen en wordt opgenomen in het handboek  

governance.  Bij het ontstaan van een vacature kan de profielschets door de 

raad van toezicht nader worden ingevuld na het college van bestuur gehoord te 

hebben. 	  

6. De wijze waarop het college van bestuur in zijn ontwikkeling en kwaliteit blijft 

voorzien wordt nader uitgewerkt in het handboek  governance. 	  

7. Het college van bestuur wordt periodiek beoordeeld door de raad van toezicht. 

De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, wordt uitgewerkt in het hand- 

boek  governance. 	  

8. De vaststelling van de bezoldiging en de regeling van de overige arbeidsvoor-

waarden van het lid/de leden van het college van bestuur geschiedt door de 

raad van toezicht met inachtneming van de artikelen 38a, 39, 39a, 40a, 43a, 

51, 52 WVO en de daarmee verband houdende wettelijke bepalingen en collec-

tieve arbeidsovereenkomsten die van toepassing zijn op leden van het bestuur 

die mede tot het personeel behoren. 	  

College van bestuur; defungeren, schorsing en ontslag 	  
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Artikel 6. 

1. Een lid van het college van bestuur defungeert: 	  

a. door zijn overlijden; 	  

b. doordat hij het vrij beheer over zijn vermogen verliest; 	  

c. door zijn ondercuratelestelling; 	  

d. door het eindigen van zijn aanstelling bij de stichting; 	  

e. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); 	  

f. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht; 	  

g. door zijn ontslag door de rechtbank. 	  

2. Een lid van het college van bestuur kan te allen tijde worden ontslagen door de 

raad van toezicht, ook wanneer hij voor bepaalde tijd is benoemd. Het betref-

fende lid van het college van bestuur 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. 	  

3. Een lid van het college van bestuur kan te allen tijde worden geschorst door de 

raad van toezicht, ook wanneer het lid van het college van bestuur voor bepaal-

de tijd is benoemd. Hij wordt voorafgaand aan het schorsingsbesluit in de gele-

genheid gesteld zich in een vergadering van de raad van toezicht te verant- 

woorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. 	  

4. De schorsing van een lid van het college van bestuur kan één of meer malen 

worden verlengd. De schorsing vervalt, indien de raad van toezicht niet binnen 

drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot opheffing of 

handhaving van de schorsing of besluit tot het voornemen tot ontslag van het 

betreffende lid van het college van bestuur. Een schorsing kan voor ten hoogste 

drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit 

tot handhaving van de schorsing wordt genomen. Het betrokken lid wordt in de 

gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de raad van toezicht waarin 

handhaving van de schorsing of de voordracht tot ontslag aan de orde is te ver- 

antwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. 	  

5. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het college van be-

stuur, berust het bestuur tijdelijk bij het overblijvende lid van het college van 

bestuur indien aanwezig. Ingeval van ontstentenis of belet van het lid/alle leden 

van het college van bestuur berust het bestuur tijdelijk bij één 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 het college van bestuur verplicht zo 

spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien, met dien verstande dat de benoe- 

ming geschiedt conform de statuten. 	  

6. In vacatures in het college van bestuur wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In 

geval van vacatures behoudt het college van bestuur zijn bevoegdheden. 	 

7. De gemeenteraad is in geval van ernstige taakverwaarlozing door het college 

van bestuur of functioneren van het college van bestuur in strijd met de wet, 
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bevoegd zelf te voorzien in het bestuur overeenkomstig artikel 48, elfde lid WPO 

en artikel 42b, elfde lid WVO met dien verstande dat - behoudens de situatie 

dat uitstel niet in het belang van de stichting is - de gemeenteraad eerst overleg 

pleegt met het college van bestuur en de raad van toezicht. 	  

College van bestuur; taken en bevoegdheden 	  

Artikel 7 	 

1. Behoudens de wet en deze statuten is het college van bestuur belast met het 

besturen van de stichting. Het college van bestuur is belast met de taken en 

uitoefening van de bevoegdheden die de stichting als bevoegd gezag zijn toebe- 

deeld. 	  

2. Het college van bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de raad van toe-

zicht bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreem-

ding en bezwaring van registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeen-

komsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar ver-

bindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een 

schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van de goedkeuring van de 

raad van toezicht kan jegens derden een beroep worden gedaan. Bij de besluit-

vorming casu  quo  de goedkeuring bedoeld in de eerste zin van dit lid nemen het 

college van bestuur respectievelijk de raad van toezicht de in de WPO, de WEC 

en de WVO ter zake opgenomen bepalingen in acht, waaronder in het bijzonder 

de artikelen 106 en 110 Wet op het primair onderwijs en 76q en 76u Wet op het 

voortgezet onderwijs. 	  

3. Het college van bestuur behoeft voorts de voorafgaande goedkeuring casu  quo  

instemming van de raad van toezicht voor besluiten tot: 	  

a. de vaststelling van de begroting; 	  

b. de vaststelling van de jaarrekening; 	  

c. het wijzigen van de statuten; 	  

d. een fusie van de stichting met een andere rechtspersoon. 	  

4. Het college van bestuur behoeft daarnaast de voorafgaande goedkeuring van de 

raad van toezicht voor besluiten tot: 

a. de vaststelling van het strategisch beleidsplan; 	  

b. de vaststelling en wijziging van het handboek  governance; 	  

c. de vaststelling van het jaarverslag; 	  

d. investeringen die niet zijn opgenomen in een door de raad van toezicht 

goedgekeurd investeringsplan; 	  

e. het aangaan, wijzigen en verbreken van samenwerking met een andere 

rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende 

betekenis is voor de stichting; 	  

f. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggen-

schap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere 
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rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten 

voor zover het college van bestuur daartoe is bevoegd; 	  

g. het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie; 	 

h. een ingrijpende wijziging in of de beëindiging van een aanzienlijk aantal 

dienstverbanden met werknemers binnen korte tijd; 	  

i. het verlenen en uitbreiden van procuratie; 	  

j. het verkrijgen, het overdragen van het bestuur van een school alsmede 

het sluiten van een school; 	  

k. De keuze voor de code goed bestuur 	  

5. De raad van toezicht kan besluiten dat een in lid 2, lid 3 en lid 4 genoemd be-

sluit niet aan haar goedkeuring is onderworpen wanneer het daarmee gemoeide 

belang een door de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan het college 

van bestuur op te geven waarde niet te boven gaat. 	  

6. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan in lid 2, lid 3 en lid 4 

van dit artikel zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere 

besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het college 

van bestuur te worden meegedeeld. 	  

7. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoor-

digingsbevoegdheid van het college van bestuur en het lid/de leden van het col- 

lege van bestuur niet aan behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel. 	 

Vertegenwoordiging 	  

Artikel 8 	 

1. Het college van bestuur alsmede ingeval het college van bestuur uit meerdere 

leden bestaat de voorzitter van het college van bestuur afzonderlijk vertegen-

woordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit en met uit-

zondering van het bepaalde in de navolgende twee leden. Op het ontbreken van 

de in artikel 7 lid 2 bedoelde goedkeuring kan jegens derden een beroep worden 

gedaan. 	  

2. De raad van toezicht vertegenwoordigt - na overleg met het college van bestuur 

- de stichting in gevallen waarin naar zijn oordeel sprake is van een verstrenge-

ling van belangen en/of tegenstrijdig belang tussen een lid of beide leden van 

het college van bestuur en de stichting. 	  

3. Indien het lid/alle leden van het college van bestuur een met de stichting tegen-

strijdig belang hebben of wanneer er sprake is van verstrengeling van belangen, 

wordt de stichting vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden 

van de raad van toezicht. 	  

4. Krachtens besluit van het college van bestuur na voorafgaande goedkeuring van 

de raad van toezicht kan de stichting aan één lid van het college van bestuur en 

ook aan andere personen een doorlopende volmacht verlenen om de stichting te 

vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met in- 
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achtneming van de grenzen van zijn volmacht. Elke volmacht wordt schriftelijk 

vastgelegd. 	  

College van bestuur; vergadering en besluitvorming 	  

Artikel 9 	 

1. Besluiten van het college van bestuur worden schriftelijk vastgelegd. 	  

2. In aanvulling op het bepaalde in dit artikel, kunnen regels met betrekking tot de 

werkwijze en besluitvorming van het college van bestuur in het handboek  go- 

vernance  worden vastgelegd. 	  

3. Het college van bestuur vergadert ten minste één keer per maand. 	  

4. De oproeping tot de college van bestuursvergadering geschiedt schriftelijk - 

daaronder mede begrepen per email - aan iedere lid van het college van be-

stuur, door de secretaris van het college van bestuur in opdracht van degene(n) 

die het houden van de vergadering heeft of hebben verlangd verzonden. De bij-

eenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de 

vergadering te behandelen onderwerpen. 	  

5. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping 

en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, zulks ter 

beoordeling van de voorzitter van het college van bestuur, kan de termijn van 

oproeping worden verkort tot één dag, die van oproeping en die van vergade- 

ring niet meegerekend. 	  

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of 

afwezigheid door zijn plaatsvervanger. 	  

7. Bij een meerhoofdig college van bestuur kan een lid van het college van bestuur 

zich ter vergadering door een schriftelijke - daaronder mede begrepen per email 

- gevolmachtigd ander lid van het college van bestuur doen vertegenwoordigen. 

8. De notulen van een vergadering worden vastgesteld. 	  

9. Indien in de vergadering van het college van bestuur de stemmen staken, geeft 

de stem van de voorzitter de doorslag. Indien het college van bestuur uit twee 

leden bestaat hebben beide leden het recht op het uitbrengen van een stem en 

geldt de eerste volzin van dit artikel(lid) onverkort. 	  

10. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien het college van be- 

stuur met inachtneming van het hiervoor bepaalde is opgeroepen. 	  

11. Indien het college van bestuur uit twee leden bestaat kan het college van be-

stuur kan ook op een andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, 

mits beide leden van het college van bestuur in de gelegenheid worden gesteld 

hun stem uit te brengen en geen van beide zich tegen deze wijze van besluit-

vorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien beide leden van het col-

lege van bestuur zich voor het voorstel hebben verklaard. Van elk buiten verga-

dering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergade- 

ring, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld. 	 

Raad van toezicht; samenstelling en benoeming 	  
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Artikel 10. 	 

1. De raad van toezicht bestaat uit zeven leden. Slechts natuurlijke personen zijn 

benoembaar als lid van de raad van toezicht. 	  

2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de gemeenteraad. 

Drie leden worden benoemd op bindende voordracht van de oudergeledingen 

van de GMR-en en één lid wordt benoemd op bindende voordracht van de GMR-

en. De drie overige leden worden op voordracht van het college van burgemees-

ter en wethouders benoemd. De (bindende) voordracht van een lid van de raad 

van toezicht geschiedt aan de hand van een door de raad van toezicht vast te 

stellen kenbare selectieprocedure en openbare profielschets, die ter advisering 

wordt voorgelegd aan de GMR-en. Een voorgedragen lid voor de raad van toe- 

zicht dient principieel voorstander te zijn van het openbaar onderwijs. 	 

3. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waaraan een lid van 

de raad van toezicht dient te voldoen. Bij het ontstaan van een vacature kan de 

raad van toezicht de inkleuring van het profiel, gelet op de in de raad van toe- 

zicht aanwezige en gewenste deskundigheden nader invullen. 	  

4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier 

jaren en zijn - al dan niet aansluitend - eenmaal herbenoembaar. Door de raad 

van toezicht wordt een rooster van aftreden opgesteld. Een lid van de raad van 

toezicht treedt volgens dit rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming, af. 

Een tussentijds benoemd lid van de raad van toezicht neemt op het rooster van 

aftreden de plaats van zijn voorganger in. 	  

5. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice- 

voorzitter en kan eventuele taken onderling verdelen bij reglement. 	  

6. Ingeval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden onver-

minderd de verplichting van de raad van toezicht om onverwijld maatregelen tot 

aanvulling van de raad van toezicht te nemen. 	  

7. Leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, noch 

middellijk noch onmiddellijk. Leden van de raad van toezicht hebben wel recht 

op een door de raad van toezicht vast te stellen vergoeding vallende binnen de 

wettelijke kaders. De vergoedingsregeling wordt opgenomen in het handboek  

governance. 	  

Raad van toezicht; defungeren, ontslag en schorsing 	  

Artikel 11 	 

1. Een lid van de raad van toezicht defungeert: 	  

a. door zijn overlijden; 	  

b. doordat hij het vrij beheer over zijn vermogen verliest; 	  

c. door zijn ondercuratelestelling; 	  

d. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); 	  

e. door zijn ontslag verleend door de gemeenteraad. 	  
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2. Een lid van de raad van toezicht kan door de gemeenteraad worden ontslagen 

wegens: 	  

a. ernstige taakverwaarlozing of functioneren in strijd met de wet; 	 

b. onverenigbaarheid van functies of belangen; 	  

c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan 

zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet kan worden verlangd. 	 

3. De raad van toezicht kan wegens de in lid 2 genoemde gronden een lid van de 

raad van toezicht voor maximaal drie maanden schorsen. 	  

In de procedure zelfevaluatie van de raad van toezicht, zoals opgenomen in het 

handboek  governance,  wordt de wijze van zelfevaluatie van de raad van toe- 

zicht verder uitgewerkt. 	  

Raad van toezicht; taken en bevoegdheden 	  

Artikel 12 	 

1. De raad van toezicht heeft onder meer tot taak: 	  

- het op onafhankelijke wijze houden van integraal toezicht op het beleid 

van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de 

stichting; 	  

- er op toezien dat middelen efficiënt en effectief worden ingezet en het 

erop toezien dat de organisatie haar maatschappelijke en wettelijke 

functie vervult en daardoor voldoende maatschappelijk is gelegitimeerd; 

- het al dan niet goedkeuren van besluiten van het college van bestuur en 

er op toe zien dat rechtsgeldig genomen besluiten worden uitgevoerd en 

dat daarover verantwoording wordt afgelegd; 	  

- werkgever te zijn van het college van bestuur; 	  

- het college van bestuur met raad terzijde staan; en 	  

- zelf verantwoording af te leggen over de effectiviteit van het eigen toe- 

zicht. 	  

2. Voorts is de raad van toezicht belast met de werkzaamheden welke hem in de 

WPO, de WEC en de WVO, de door de stichting aanvaarde code(s) voor goed 

bestuur, deze statuten en het handboek  governance  zijn opgedragen. Bij de 

vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de 

stichting en de samenleving. 	  

3. De raad van toezicht benoemt op voordracht van het college van bestuur de 

(register)accountant van de stichting. 	  

4. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescher-

ming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met het college van 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, na overleg met het college van bestuur, doen bijstaan door de 
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(register)accountant van de stichting dan wel een door de raad van toezicht aan 

te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige administratie dient te 

worden verleend. De raad van toezicht kan het college van bestuur aanwijzin-

gen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wij- 

ze en frequentie van informatieverstrekking. 	  

5. De raad van toezicht regelt zijn werkzaamheden en al wat zijn functioneren be-

treft in een door de raad van toezicht vast te stellen reglement raad van toe- 

zicht, dat wordt opgenomen in het handboek  governance. 	  

Raad van toezicht; werkwijze, vergadering en besluitvorming 	  

Artikel 13 	 

1. De raad van toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar. 	  

2. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens bijzondere omstandig-

heden - door de voorzitter of het college van bestuur, ten minste zeven dagen 

tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, 

door middel van oproepingsbrieven - daaronder begrepen per  e-mail  - aan alle 

leden van de raad van toezicht. 	  

3. Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één 

stem. Staken de stemmen dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 	

4. De raad van toezicht kan ook op een andere wijze dan in een vergadering be- 

sluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht in de gelegenheid wor-

den gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van 

besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstrekte dan 

wel vereiste grotere meerderheid het aantal leden van de raad van toezicht zich 

voor het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit 

wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mede- 

deling in de notulen van die vergadering wordt vermeld. 	  

5. Tenzij de raad van toezicht voor een vergadering of onderwerp anders besluit, 

wonen de leden van het college van bestuur de vergadering van de raad van 

toezicht bij. De leden van het college van bestuur hebben als zodanig in de ver-

gadering van de raad van toezicht een raadgevende stem. De raad van toezicht 

kan voorts derden uitnodigen een vergadering van de raad van toezicht bij te 

wonen. 	  

6. De wethouder voor onderwijs van de gemeente en de raad van toezicht hebben 

eenmaal per jaar overleg over de algemene gang van zaken binnen de door de 

stichting in stand gehouden scholen. 	  

7. Ten minste eenmaal per jaar vergadert de raad van toezicht in afwezigheid van 

het college van bestuur. In deze vergadering komen het onderlinge functioneren 

van de raad van toezicht en het college van bestuur aan de orde, alsmede het 

functioneren van het college van bestuur. De voorzitter doet van de uitkomst 

hiervan verslag aan het college van bestuur. 	  
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8. Ten minste eenmaal per jaar heeft de raad van toezicht een overleg met de ge-

zamenlijke GMR-en over de algemene gang van zaken binnen de stichting en de 

scholen. Deze bespreking met de GMR-en heeft een informatief karakter. De 

raad van toezicht treedt op deze bespreking niet in de bevoegdheden van het 

college van bestuur als statutair bevoegd gezag van de stichting op grond van 

de Wet medezeggenschap scholen. 	  

Onverenigbare functies en hoedanigheden, tegenstrijdig belang 	  

Artikel 14 	 

1. Niet lid van het college van bestuur of lid van de raad van toezicht zijn, perso- 

nen die: 	  

a. zitting hebben in een van de GMR-en of in een  MR  verbonden aan de 

door de stichting in stand gehouden scholen; 	  

b. lid zijn of zijn geweest van de raad van toezicht respectievelijk het colle- 

ge van bestuur van de stichting; 	  

c. een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van het col-

lege van bestuur of de raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaar-

heid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stich- 

ting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen; 	  

d. lid zijn van de gemeenteraad of het college van Burgemeester en Wet- 

houders van een gemeente. 	  

2. Niet lid van de raad van toezicht zijn personen - en hun bloed- en aanverwanten 

tot en met de eerste graad die (ex) werknemer zijn van de stichting binnen drie 

jaar na het einde van het dienstverband. 	  

3. 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 zijde-

lings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met 

de stichting. Zij melden hun nevenfuncties aan de raad van toezicht. 	  

4. Indien en voor zover tussen (leden van) het college van bestuur of de raad van 

toezicht enerzijds en de stichting anderzijds een (potentieel) tegenstrijdig be-

lang bestaat, onthoudt het betrokken lid zich van de beraadslaging en besluit- 

vorming ter zake. 	  

Commissies 	  

Artikel 15 	 

1. De raad van toezicht kan desgewenst een auditcomnnissie en/of andere com-

missies instellen. De taak van de auditcomnnissie is het gevraagd en onge-

vraagd geven van een oordeel over de financiële situatie van de stichting en de 

door de stichting in stand gehouden scholen en strekt zich mede uit over de 

rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beleid en beheer. 	 

2. De raad van toezicht regelt de samenstelling, werkwijze, taken en bevoegdhe-

den van de in het eerste lid bedoelde commissies in een reglement dat wordt 

opgenomen in het handboek  governance. 	  
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3. Voorts is het college van bestuur bevoegd één of meer (tijdelijke) commissies 

die het college van bestuur adviseren in te stellen. In het managementstatuut 

wordt de positie en de werkwijze van het overleg tussen rectoren en college van 

bestuur en het overleg tussen directeuren en college van bestuur geregeld. ---- 

Begroting, Jaarrekening en jaarverslag 	  

Artikel 16 	 

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 	  

2. 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. 	  

3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. 

Daaruit wordt door het college van bestuur een balans en een staat van baten 

en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt welke jaarstukken vergezeld 

worden van een rapport van een (register)accountant binnen zes maanden na 

afloop van het boekjaar. 	  

4. De (register)accountant brengt gelijkelijk aan het college van bestuur en de 

raad van toezicht verslag uit betreffende zijn bevindingen. 	  

5. Het college van bestuur stelt tevens een jaarverslag op over het afgelopen 

boekjaar. De omvang en opbouw van de bezoldiging van het college van be-

stuur alsmede de hoogte van de in enig jaar aan het college van bestuur en de 

leden van de raad van toezicht verstrekte vergoedingen worden opgenomen in 

het jaarverslag. 	  

6. De jaarstukken en het jaarverslag worden binnen zes maanden na afloop van 

het boekjaar vastgesteld overeenkomstig artikel 7 lid 3 onder b door het college 

van bestuur en ten blijke daarvan door alle leden van het college van bestuur 

en de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt van één van hen de handteke-

ning, dan wordt daarvan met opgave van redenen melding gemaakt. Het door 

de raad van toezicht goedgekeurde jaarverslag, inclusief rekening wordt voor 

één juli ter goedkeuring aan het ministerie van OC&W gezonden. 	  

7. De jaarrekening, begroting worden jaarlijks ter kennisgeving aan de gemeente-

raad toegezonden. Op verzoek van de gemeenteraad wil het college van bestuur 

deze stukken mondeling aan de leden van de gemeenteraad toelichten. Het col-

lege van bestuur stelt eenmaal in de vier jaar een meerjarig strategisch beleids-

plan op. Dit document zal eveneens aan de gemeenteraad worden toegezonden 

en indien gewenst mondeling door het college van bestuur worden toegelicht. -- 

8. Het college van bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden gedu- 

rende ten minste de wettelijke termijn te bewaren. 	  

Handboek  governance 	  

Artikel 17 	 

1. De regelingen ter uitwerking van de statuten en andere regelingen die betrek-

king hebben op de inrichting en het bestuurlijk en organisatorisch functioneren 
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van de stichting en de onderwijsorganisatie en het toezicht daarop, worden op-

genomen in het handboek  governance  van de Stichting Openbaar Onderwijs 

Groep Groningen. 	  

2. Vaststelling, wijziging en intrekking van (delen van) het handboek  governance  

dien(t)(en) te worden goedgekeurd door de raad van toezicht, tenzij het rege- 

lingen betreft die worden vastgesteld door de raad van toezicht zelf. 	  

Vrijwaring en vrijtekening 	  

Artikel 18 	 

1. De stichting stelt iedere persoon die, vanwege het feit dat hij lid van het college 

van bestuur of lid van de raad van toezicht van de stichting is of was, als partij 

betrokken is of was of als een op diens betrokkenheid als partij uitlopende ont-

wikkeling aannemelijk is bij een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde ac-

tie of procedure van welke aard dan ook, door of namens de stichting dan wel 

door derden ingesteld, schadeloos voor alle nadelige financiële gevolgen, daar-

onder begrepen kosten en boetes, die hij in werkelijkheid en redelijkerwijze 

heeft moeten dragen in verband met een dergelijke actie of procedure, mits hij 

heeft gehandeld op een wijze die hij redelijkerwijze kon beschouwen in het be-

lang van of niet tegen de belangen van de stichting te zijn, en tenzij (en voor 

zover) het doen van een beroep op deze regeling in strijd zou zijn met de goede 

trouw, daarbij wordt het begrip goede trouw zo ruim uitgelegd als juridisch van 

tijd tot tijd mogelijk is. 	  

2. Een schadeloosstelling door de stichting bedoeld in het vorige lid geschiedt na 

een vaststelling dat het lid van het college van bestuur of het lid van de raad 

van toezicht voldaan heeft aan de van toepassing zijnde gedragsnorm genoemd 

in het vorige lid. Deze vaststelling geschiedt door de raad van toezicht in een 

voltallige vergadering. 	  

3. Kosten gemaakt voor het voeren van verweer in een actie of procedure kunnen 

door de stichting worden voorgeschoten in afwachting van de einduitspraak in 

de actie of procedure en wel krachtens besluit van de raad van toezicht met be-

trekking tot het desbetreffende geval, na ontvangst van een schriftelijke toe-

zegging door of namens het lid van het college van bestuur of het lid van de 

raad van toezicht om dit bedrag terug te betalen, tenzij uiteindelijk vastgesteld 

wordt dat hij het recht heeft door de stichting schadeloos gesteld te worden zo- 

als in dit artikel bepaald. 	  

4. De schadeloosstelling voorzien in dit artikel wordt niet geacht enig ander recht 

uit te sluiten, die de betrokken persoon zou kunnen toekomen krachtens een 

reglement, (verzekerings)overeenkomst of van de niet-belanghebbende college 

van bestuursleden of anderszins en zal blijven gelden voor een persoon die 

geen lid van het college van bestuur of lid van de raad van toezicht meer is en 

zal ook ten goede komen aan de erfgenamen of legatarissen. 	  

Opheffing school 	  
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Artikel 19 	 

Conform het bepaalde in artikel 7, lid 4 onder j van de statuten en van het bepaal-

de in artikel 159 WPO besluit het college van bestuur omtrent opheffing van de 

openbare scholen die onder het college van bestuur van de stichting staan. 	 

Geschillenregeling 	  

Artikel 20 	 

1. De gemeente is bevoegd om - bij een geschil tussen de stichting en de gemeen-

te over het functioneren van de stichting - ter keuze van de gemeente dit ge-

schil in een enquêteprocedure als bepaald in Boek 2, titel 8, afdeling 2 van het 

Burgerlijk Wetboek voor te leggen aan de Ondernemingskamer van het Ge-

rechtshof te Amsterdam, of dit geschil in een arbitrageprocedure te laten be- 

slechten. 	  

2. Alvorens zich tot de rechter of een arbiter te wenden zullen partijen zich naar 

beste vermogen inspannen om geschillen in der minne te schikken. Hiertoe kan, 

in onderling overleg, het geschil worden voorgedragen voor  mediation  of niet 

bindend advies. 	  

Statutenwijziging 	  

Artikel 21 	 

1. 1Het college van bestuur is met goedkeuring van de raad van toezicht en de 

gemeenteraad bevoegd de statuten te wijzigen. 	  

2. 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 

vertegenwoordigd zijn. Indien niet het vereiste aantal leden van de raad van 

toezicht vertegenwoordigd is, zal binnen veertien dagen na het houden van de 

eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin als-

dan met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen een besluit tot statu- 

tenwijziging kan worden genomen. 	  

3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte 

is opgemaakt. 	  

4. 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 Koophandel gehouden handelsregister en op te nemen 

in het handboek  governance. 	  

5. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische 

fusie of juridische splitsing. 	  

Ontbinding en vereffening 	  

Artikel 22 	 

1. De gemeenteraad is bevoegd de stichting te ontbinden. 	  

2. Voorts is de gemeenteraad in geval van ernstige taakverwaarlozing door het 

college van bestuur of functioneren van het college van bestuur in strijd met de 
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wet als bedoeld in de artikelen 48, lid 11 WPO en 42b lid 11 WVO bevoegd zo 

nodig de stichting te ontbinden, met dien verstande dat de gemeenteraad eerst 

het college van bestuur en de raad van toezicht hoort. 	  

Onvoorziene gevallen 	  

Artikel 23 	 

In gevallen waarin de wet, een reglement of deze statuten niet voorzien, beslist het 

college van bestuur. 	  

Overgangsbepaling 	  

Artikel 24 	 

De raad van toezicht draagt er zorg voor dat in het rooster van aftreden bij elk lid 

van de raad van toezicht wordt vastgelegd namens welk orgaan het desbetreffende 

lid geacht wordt te zijn voorgedragen, zodat bij een vacature vaststaat welk orgaan 

gerechtigd is om een (bindende) voordracht te doen voor de benoeming van een 

nieuw lid in de ontstane vacature." 	  

De comparant is aan mij, notaris, bekend. 	  

Waarvan akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd dezer akte ver- 

meld 	  

Na zakelijke opgave van de inhoud van de akte aan de comparant en een toelich-

ting daarop heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte 

te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te 

stellen. 	  

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

ondertekend. 	  

(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 
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