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Inleiding
De leerling-populatie is op de basisscholen in Velserbroek fors gedaald (met 2 C ^ ) . Reeds in 2013
bleek voor de openbare scholen Molenweid en Duinroos dat de krimp onafwendbaar is. Onder het
project 'De Pionier' is daarom in 2014 ook gestart met de intensieve samenwerking tussen deze twee
scholen ten einde beide locaties open te houden. Bij de telling in 2014 en de prognose van de
gemeente Velsen werd de noodzaak steeds meer duidelijk: niets doen is geen optie meer. Bij beide
scholen blijft het leerlingaantal onder de opheffingsnorm van de gemeente Velsen.
De Onderwijsraad kwam, in het kader van de landelijke ontwikkeling van krimp, in 2013 al met
duidelijke aanbevelingen: te kleine scholen zet de onderwijs kwalitatief onder druk (zie notitie
'Grenzen aan kleine scholen,

(sterk en pluriform onderwijs in tijden van krimp)'

van de Onderwijsraad). Dit is ook

een reëel gevaar dat dreigt voor De Molenweid en De Duinroos.
Voor OPO IJmond is en blijft goed kwalitatief openbaar primair onderwijs in Velserbroek belangrijk.
Vandaar dat het College van Bestuur, mede op advies van de directie en clusterdirecteur, heeft
besloten tot het geven van een onderwijsimpuls, die leidt tot een onderwijsverdieping:
gepersonaliseerd leren op De Pionier. Voor het College van Bestuur, de directie, de clusterdirecteur
kan een dergelijk concept ook niet zonder nog meer synergie tussen beide scholen: een vergaande
samenvoeging. Vandaar ook dat het College van Bestuur haar intentie tot een fusie tussen beide
scholen heeft uitgesproken en opdracht heeft gegeven voor een Fusie Effectrapportage. Deze notitie
is een uitwerking ervan.
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1 Motieven Fusie naar Pionier
1.1

Wat zijn de redenen en de noodzaak voor de fusie?

De leerling-populatie in Velserbroek is in de laatste 4 jaar afgenomen met 2096. Voor De
Molenweid en De Duinroos betekent dit dat per 1-10-2014 het leerlingaantal voor beide scholen
onder de opheffingsnorm (160 leerlingen) van de gemeente Velsen ligt. De prognose laat ook in
de toekomst een verdere leerling-daling zien.
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Wat zíjn de alternatieven voor fusie?

De alternatieven voor de fusie zijn:
a.
b.

Niets doen. De beide scholen zullen, na enkele jaren onder de opheffingsnorm, worden
opgeheven waardoor het openbaar primair onderwijs uit Velserbroek verdwijnt.
Samenwerken buurschool.
De Molenweid is letterlijk (fysiek) verbonden met de Beekvliet (school van SBBV). De Duinroos
is gelegen naast De Rozenheek (ook school van SBBV).

1.3
a.

b.

Zijn deze alternatieven door het bestuur onderzocht?

Niets doen: Dit is onderzocht en besproken o.a. met de gemeente Velsen. Ook vanuit de
gemeente Velsen is andermaal aangegeven dat in Velserbroek het openbaar primair onderwijs
gewaarborgd moet blijven. Niets doen is daarom geen optie. Tegelijkertijd geldt de regel dat
als een school drie jaren achtereen onder de norm zit, de rijksbekostiging wordt gestopt, (de
opheffingsnorm wordt elke 5 jaar door het Rijk per gemeente vastgesteld. De minister wil deze
termijn verkorten naar elke 3 jaar).
Samenwerken Buurschool
In de afgelopen twee jaar zijn meerdere gesprekken (ook onder regie van de gemeente Velsen)
geweest tussen de bestuurders van de scholen. Hieruit is geen opening gevonden om een
duurzame samenwerking tussen de betrokken scholen tot stand te brengen. Hierin spelen de
denominaties ook een rol.
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2. Tijdsbestek
2.1

Wat is de beoogde fusiedatum?

De twee scholen zijn gefuseerd op 1 augustus 2016.

2.2

Welke onderwerpen moeten na de fusiedatum nog geregeld
worden?

In principe geen enkel.
Afhankelijk van het gekozen scenario kan het zijn dat er een fysieke verhuizing zal plaatsvinden.
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3. Doelen
3.1

Wat wil het bestuur bereiken met de fusie?

Het bestuur van OPO IJmond wil met de fusie van beide scholen bereiken dat er een duurzaam,
kwalitatief aanbod blijft van openbaar primair onderwijs binnen Velserbroek. Conform de wet en
regelgeving zal binnen de grenzen van de gemeente Velsen voldoende bereikbaar openbaar
primair onderwijs zijn en blijven, zodat leerlingen en ouders gebruik kunnen maken van het
openbare primair onderwijs, ook in Velserbroek.

3.2

Wat zijn de gekwantificeerde doelen?

De fusie zal leiden tot één school met de naam: De Pionier.
Tijdens en na het samenvoegingsproces is er ruimte voor de eigenheid van de locaties daar waar
nodig.

Door de scholen te fuseren is het mogelijk om de onderwijskwaliteit op niveau te houden en/of te
verbeteren. Door duurzaam personeelsbeleid toe te passen, kwaliteiten en talenten van
leerkrachten te benutten is het mogelijk om de kwaliteit te verbeteren en te borgen. De fusie
maakt het mogelijk om een school als De Pionier zich te laten ontwikkelen tot een school met
gepersonaliseerd leren (de verdieping van de reeds ontwikkelde leerpleinen).
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4. Effecten op diversiteit
4.1

Hoe wordt gewaarborgd dat in een bepaalde regio de variatie van
het onderwijsaanbod blijft bestaan of groter wordt?

Door De Molenweid en De Duinroos samen te voegen tot De Pionier blijft het openbaar primair
onderwijs binnen Velserbroek gewaarborgd. Hoewel de demografische situatie kan veranderen,
zal de variatie van het onderwijsaanbod blijven bestaan en zal door de samenvoeging zelfs wat
groter worden. Bij deze samenvoeging wordt nl. ingezet op het gepersonaliseerd leren van de
leerlingen. Hiermee onderscheidt de school zich, naar het openbaar onderwijskarakter, in
onderwijs concept.
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5. Effecten Keuze vrijheid
5.1

Hebben leerlingen en hun ouders een reële keuze uit scholen van
een bepaalde richting of pedagogisch-didactische aanpak in het
voedingsgebied?

Het aanbod in Velserbroek blijft hetzelfde. Er zal een aanbod voor openbaar, christelijk en
katholiek onderwijs met de bijbehorende pedagogische en onderwijskundige diversiteit blijven
bestaan binnen het voedingsgebied van de scholen.
Wel zal de keuze van de hoofdlocatie bepalend zijn voor de leerling-stromen binnen het gebied.
De Velserbroeksedreef wordt beschouwd als een fysieke scheiding van het voedingsgebied.
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5.2

Wat zijn de effecten op de spreiding en omvang van de
rechtspersonen en scholen in het voedingsgebied?

Er zijn geen effecten op de spreiding en omvang van de rechtspersonen en scholen in het
voedingsgebied. De rechtspersonen blijven gelijk in aard en omvang. De denominaties blijven
gelijk.

5.3

Wat zijn de effecten op de onderwijskundige en bestuurlijke
diversiteit van het onderwijsaanbod in het voedingsgebied?

Er zijn geen effecten op de onderwijskundige en bestuurlijke diversiteit van het onderwijsaanbod
in het voedingsgebied. Ook hier verandert niets in.
Doordat De Pionier het accent nog meer gaat leggen op het gepersonaliseerd leren, zal de
onderwijskundige diversiteit binnen het voedingsgebied eerder toenemen. Er blijft wat te kiezen.

Pagina 8 van 15

6. Kosten en Baten
6.1

Wat zijn de financiële kosten en baten?

Baten
Op basis van de leerlingaantallen kan het volgende beeld worden gegeven.
Bekostiging Formatie Faciliteiten model
Inkomsten

Duinroos

Molenweid

TOTAAL

TOTAAL

2015/2016

2015/2016

zonder fusie

na fusie

Verschil

a. basisformatie
a.1 groepsformatie
formatie onderbouw

C 166.067

C

193.614

C

359.681

C 361.151

C

1.471

formatie bovenbouw

C 236.353

C

195.722

C

432.074

C 432.635

C

561

kleinescholentoeslag

C

9.798

C

13.142

C

22.940

toeslag schoolleiding

C

36.470

C

36.470

C

72.941

a.2 toeslagen
1

C

" (
36.470

C 22.94036.470/

N

b. formatie speciale doeleinden
formatie BOA

nvt

nvt

C

C

C

impulsgebiedtoeslag

nvt

nvt

c

c

C

C 830.257

C 57.378-

Totaal

C 448.688

C

438.947

C

887.635

De samengevoegde school de Pionier zal in de personele bekostiging jaarlijks -/- C 59.400 minder
toeslagen ontvangen. Dit tekort wordt jaarlijks gecompenseerd door het rijk, wanneer er sprake is
van een formele fusie tussen de twee scholen. Op basis van de huidige faciliteitenregeling met
betrekking tot fusie en samenvoeging, zullen de inkomsten van de samengevoegde Pionier daarmee
vooralsnog niet dalen. Onlangs is deze faciliteitenregeling verruimd wat betekent dat De Pionier 5
jaar lang bij gelijkblijvende aantal leerlingen een aanvulling tot 100 Xi ontvangt (ook de twee
(

personele vaste voet), alsof het nog twee afzonderlijke scholen zijn.

Bij de fusie wordt ook materiele vergoeding verlaagd omdat de vaste voet in de bekostiging
achterblijft. Dit scheelt jaarlijks een bedrag van -/- C 25.313. Dit bedrag wordt echter niet
gecompenseerd door het rijk.

Lasten
De samenvoeging van scholen heeft invloed op de hoogte van de materiele lasten van de school,
a.

Twee aparte schoolgebouwen

Met twee schoolgebouwen blijft het kosten niveau voor De Pionier gelijk aan de kosten die voor
de twee locaties zijn begroot. Dit komt neer op:
Prognose
2016

Pionier
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4Overige materiële lasten
4.5 Leermiddelen

C
c
c
c

42.751

117.180
32.580
49.000

c 241.511
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Door de lagere bekostiging (één materiele vaste voet minder), komt de exploitatie van de
gebouwen onder druk te staan.

b.

Eén schoolgebouw:

De kosten bij instandhouding van één schoolgebouw worden geraamd op:
Prognose
2016

Pionier
4.2 Afschrijvingen

C

42.751

4.3 Huisvestingslasten

c

4.4Overige materiële lasten

c

79.680
26.580

4.5 Leermiddelen

c 49.000
c 198.011

Per saldo scheelt dit jaarlijks een bedrag van minimaal C 43.500.

Kosten onderwijsconcept
Het nieuwe onderwijsconcept wat de Pionier beoogt te omarmen, gepersonaliseerd leren, wordt
gerealiseerd binnen de exploitatie van de fusieschool. Het jaarlijkse kostenniveau zal de
rijksbekostiging niet overstijgen. Huidige scholen (bij andere besturen) die hier al mee werken
realiseren binnen de beschikbare bekostiging het nieuw onderwijsconcept ook. De
meerjarenbegroting zal hierop gemonitord worden (immers, ook dit moet levensvatbaar zijn en
blijven).

6.2

De continuïteit is voldoende gewaarborgd?

Schoolexploitatie
De faciliteitenregeling zorgt er voor dat de continuïteit van de nieuwe school is gewaarborgd. Er
blijven voldoende personele middelen beschikbaar. Meerjarig wordt rekening gehouden met een
maximale aanvulling op de personele bekostiging en door samenvoeging van de
schoolgebouwen, zullen dubbele kosten wordt vermeden.

Projectkosten
De begeleiding van het onderwijsvernieuwingsproject (gepersonaliseerd leren) en de
samenvoeging kost extra geld. Deze kosten zullen als extra impuls vanuit het bestuur worden
betaald. De kosten voor het invoeringstraject, +Z- C 100.000 (project- en samenvoegingskosten
voor het schooljaar 2015/2016) worden daarmee niet uit de schoolexploitatie betaald. Het
schoolbestuur heeft hiervoor o.a. innovatiebudget bovenschools beschikbaar.

6.3

Wat zijn de risico's?

Onderwijsvernieuwing
Het accent op gepersonaliseerd leren wordt samen met het team, leerlingen en ouders verder
ontwikkeld in 2015/2016. Dit betekent dat het nieuwe schoolconcept het schooljaar erna
(2016/2017) operationeel is. Als het invoeringstraject onverhoopt vertraging oploopt, kan dit
leiden tot minder extra leerlingen.
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Aandeel voedingsgebied
Wanneer sprake is van samenvoeging van bestaande schoolgebouwen, zal dit in eerste instantie
ook gevolgen hebben voor de toestroom van de leerlingen in het huidige voedingsgebied.

Scenario 1
Wanneer de wens van de Pionier en OPO IJmond naar één nieuwe locatie, centraal in de wijk
wordt gehonoreerd, dan is de verwachting dan het huidige aandeel binnen het voedingsgebied
wordt vergroot. Dit komt dan door de aantrekkelijke centrale ligging en daarbij is de verwachting
dat het onderwijskundig concept ook meer nieuwe ouders trekt. Het risico dat de school minder
levensvatbaar is, wordt daarmee kleiner.

Scenario 2
Hoewel de voedingsgebieden formeel niet zullen wijzigen, zal naar verwachting de ligging van
één bestaand gebouw (ipv nu twee), doorkruist door de Velserbroeksedreef wel effect hebben
op de populatie van de leerlingen. Indien ouders niet kiezen voor gepersonaliseerd leren maar
voor thuisnabijheid, kan dit in de eerste twee jaren naar verwachting per saldo 1096 van het
aantal leerlingen schelen. Er wordt hierbij wel vanuit gegaan dat het nieuwe onderwijsconcept
wel een aanzuigende werking heeft.

Scenario 2a
De (financiële) levensvatbaarheid van de fusieschool komt in dit scenario wel in gevaar wanneer
meer dan 5096 van de bestaande populatie van één schoolgebouw niet mee verhuist naar het
andere bestaande schoolgebouw. De fusiepopulatie komt dan uiteindelijk in 2019 onder de
opheffingsnorm. Dit betekent in het slechtste geval dat er in 2022 (drie jaar later) de bekostiging
zal stoppen.
Dit laatste lijkt onwaarschijnlijk omdat het ministerie ook elke 5 jaar de opheffingsnorm per
gemeente bepaalt (wordt waarschijnlijk elke 3 jaar). Gezien de krimp zal deze ook in Velsen naar
beneden bij worden gesteld.
Met de huidige prognoses zal het aantal leerlingen daarmee niet onder de opheffingsnorm van
de gemeente komen. Hiermee is nog steeds een gezonde en rendabele openbare school in stand
te houden.

6.4

Welke niet financiële baten en lasten levert die fusie op?

Voordelen
De continuïteit van het openbaar primair onderwijs blijft in Velserbroek gewaarborgd.
Ouders kunnen daarmee blijven kiezen voor openbaar primair onderwijs.
De fusie biedt de school een kans om een nieuw onderwijsconcept te ontwikkelen.
Kwaliteit van het onderwijs blijft gewaarborgd.
Nadelen
De spreiding van het onderwijs en haar denominaties in Velserbroek is iets verkleind. Het
openbaar onderwijs concentreert zich nu meer aan één kant van Velserbroek (dus één
locatie).
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7. Effecten personeel, leerlingen ouders
7.1

Wat zijn de gevolgen voor de voorzieningen?

Gebouwen Molenweid en Duinroos
Het schoolbestuur OPO IJmond streeft met De Pionier naar een school die zelfstandig rendabel,
modern en toekomst bestendig onderwijs geeft. De schooleenheid heeft minimaal het
leerlingaantal boven de gemeentelijke opheffingsnorm.

Het College van Bestuur van OPO IJmond is met het gemeentebestuur van Velsen in gesprek over
de (toekomstige) situering van de voorziening voor openbaar onderwijs in Velserbroek. Hierbij
wordt een centrale ligging in de wijk als optimaal beschouwd.

Prognose leerlingen aantal
a
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140
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Het aandeel van de Molenweid in de leerlingprognose laat een scherpere daling zien. De aanwas
van leerlingen neemt in dat gebied het sterkst af. Het ligt daarmee voor de hand om het gebouw
van De Molenweid (gefaseerd) te sluiten.

Beide locaties staan al onder leiding van 1 schoolleider. Dit zal in de toekomst niet anders zijn.

7.2

Welke effec ten verwacht het bestuur op het schoolklimaat, de
betrokkenheid van ouders bij de school en de betrokkenheid van
het personeel bij de school?

Het gepersonaliseerd leren vraagt een grote betrokkenheid van leerkrachten en ouders. De
ontwikkelingen van de leerlingen worden iedere zes weken met ouders besproken. Voor
leerkrachten betekent het dat de schoolse taken in een groter team beter te verdelen zijn, de
werkdruk zal daardoor verminderen.

7.3

Wat zijn de gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden, het
personeelsbeleid en de medezeggenschap?

Het personeelsbeleid en daarmee de arbeidsvoorwaarden veranderen niet door deze fusie. Beide
scholen vallen onder hetzelfde schoolbestuur. Het personeelsbeleid wordt centraal vastgelegd,
daar verandert met de fusie niets mee.
De Pionier kent straks één Medezeggenschapsraad (dit zijn er op dit moment twee). OPO IJmond
kent reeds een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In het uitvoeringsplan zal
rekening moeten worden gehouden met de samenvoeging van de MR-en.
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7.4

Wat zijn de gevolgen voor betrokkenheid van leerlingen, hun
motivatie en hun mogelijkheden voor medezeggenschap?

Er worden geen gevolgen verwacht voor betrokkenheid van leerlingen, hun motivatie of
mogelijkheden voor medezeggenschap in formele zin.
Wel zal het gepersonaliseerd leren invloed hebben op de wijze waarop leerlingen worden
betrokken bij de eigen ontwikkeling. Ze hebben hierin zelf meer een rol en daarmee invloed, (dit
staat los van de fusie)

7.5

Wat zijn de gevolgen voor de betrokkenheid van ouders?

De toegankelijkheid van de leiding van de school voor de ouders blijft belangrijk. OPO IJmond
draagt er zorg voor dat de leiding van de school op de school voldoende aanwezig is, goed
toegankelijk en aanspreekbaar is voor de ouders. Dit geldt uiteraard ook voor de leerkrachten.
Door voor één locatie te kiezen, zal de schoolleider dagelijks aanwezig kunnen zijn.

Zoals aangegeven in paragraaf 7.2 worden ouders bij het gepersonaliseerd leren, meer
betrokken bij het ontwikkelingsproces van hun kinderen. De verwachting is dat daarmee de
betrokkenheid bij geheel van de Pionier groter wordt. Over de wijze waarop zal in 2015/2016
veel met ouders worden voorbereid.
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8. Commu nicatie en evalu atie
8.1

Op welke manieren en via welke kanalen worden de
belanghebbenden betrokken bij het fu sieproces?

Vanaf april 2015 zijn ouders, personeel en leerlingen betrokken bij het fusieproces. Middels
nieuwsbrieven en een planning zijn de ouders, teams op de hoogte van het voornem en tot een
fusie. In het com m unicatieplan wordt beschreven op welke m anier de verschillende kanalen,
wanneer op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de fusie.
Maand

4
April

7

5
Mei

8
Augustus

Juni
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Septem ber Oktober

10

II

1

12

Nove
m ber Decem ber

Januari

2
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3

5

4
April

Mei

Ē
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VtmriÊųum tummåki trtì leien
a. Onderzoek naar methodiek
b. Pro)eaplanont*ike(en

DIR/MR

c Projectplan borgen
d. Projectplan uitvoeren

1

Uitvoering plannen

Santeiwoeghg scholen
a fusie Effect Rapportage
b. Instemming Elfe «rapportage

miemtm

t Samenvoegingsplan ontwikkelen en borgen
i l Samenvoegingsplan uitvoeren

In een onderwijsontwikkelingsplan en een fusie-uitvoeringsplan worden medewerkers, ouders en
leerlingen actief betrokken bij de ontwikkeling naar de(nieuwe) Pionier. De leerkrachten van
beide scholen volgen gezamenlijke studiedagen en hebben reeds gezamenlijke vergaderingen. Er
zijn en worden gezamenlijke ouderinformatieavonden gepland. De informatie wordt via de
nieuwsbrieven verspreid (zie ook het communicatieplan). O uders hebben in april een
(nieuws)brief over de voorgenomen fusie ontvangen

8.2

Wanneer en hoe wordt geëvalueerd of de doelen van de fusie zijn
bereikt?

Een jaar na de fusiedatum zal geëvalueerd worden. Dit wordt geïnitieerd door de directie en MR.
Er wordt geëvalueerd of de doelstellingen en voorwaarden zoals benoemd in het uitvoeringsplan
in voldoende mate gerealiseerd zijn en blijven. De MR wordt ingelicht over de resultaten van de
evaluatie.

8.3

Wanneer en hoe wordt geëvalueerd wat de effecten (vooral op de
punten van spreiding, omvang, variëteit en keuzevrijheid) zijn?

Tijdens het evaluatiemoment zal dit binnen de MR besproken worden. In de gesprekken cyclus
tussen de directie en het College van Bestuur zal de evaluatie van de fusie in 2016/2017 worden
besproken.

1[ t 'ffr
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7
Juli

8
Augustus

9. Advies burgemeester en wethouders
9.1

Wat is het advies van het college van B en W over de fusie?

Het advies van het College van B en W wordt gevraagd.
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Aan de gemeenteraad van Velsen
via de griffie

Kenmerk

: 15.290

Datum
: 8 juli 2015
Onderwerp : verzoek besluitvorming

Geachte dames en heren,
Onze stichting oefent alle taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag uit, welke behoren bij de
instandhouding van de openbare scholen voor primair onderwijs in Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
Het (wettelijk) kader daarvoor bestaat o.m. uit de Wet op het primair onderwijs, de Wet fusietoets in
het onderwijs en de Statuten van onze stichting.
Het College van Bestuur van onze Stichting heeft daarbij alle taken en bevoegdheden die niet
krachtens wet of de Statuten aan anderen zijn toegekend.
Wij zijn voornemens om een tweetal basisscholen in Velsen, namelijk basisschool De Molenweid en
basisschool De Duinroos, beide te Velserbroek, met ingang van 1 augustus 2016 te fuseren. De
fusieschool zal daarna verder gaan onder de naam "openbare basisschool De Pionier". De directe
aanleiding hiervoor is gelegen in het teruggelopen leerlingenaantal, dat inmiddels op beide scholen
onder de door de wetgever bepaald opheffingsnorm ligt. Zonder in te grijpen, zal dit op 1 augustus
2017 resulteren in een opheffing van rechtswege van beide scholen. Het moge duidelijk zjin dat dit
vooruitzicht ons dwingt tot het nemen van adequate maatregelen, opdat ook na 1 augustus 2017 in
Velserbroek een aanbod van openbaar basisonderwijs gegarandeerd blijft.
De Wet op het op het primair onderwijs geeft voorschriften bij de voorbereiding en effectuering van
scholenfusies als de onderhavige. Zo dient er een Fusie Effect Rapportage te zijn opgesteld, welke in combinatie met het voorgenomen besluit tot fusie- de instemming behoeft van de betrokken
medezeggenschapsraden. Ook worden er termijnen gesteld waarbinnen het proces zich dient te
begeven c.q. te zijn afgerond.
De door ons voorgestane fusie w o r d t gerealiseerd door het opheffen van basisschool De Molenweid
onder gelijktijdige samenvoeging mat basisschool De Duinroos. Dit is de wettelijke constructie
waaronder een fusie als de onderhavige zich manifesteert.
Voor een nadere toelichting op de overwegingen o m te komen t o t het fusiebesluit wordt
kortheidshalve verwezen naar de Fusie Effect Rapportage, welke u hierbij aantreft. Ook de
instemming door de beide medezeggenschapsraden is bijgevoegd.
Alvorens een besluit tot opheffing (fusie) te kunnen nemen, dient ingevolge de W e t fusietoets in het
onderwijs het College van Burgemeester en Wethouders om advies te orden gevraagd. Het College
heeft in zijn vergadering van 16 juni 2015 besloten om positief te adviseren over de beoogde fusie.
Dit besluit treft u eveneens als bijlage hierbij aan.
Stichting Openbaar Primair
Onderwijs IJmond
Zeilmakerstraat 6 2 , 1 9 9 1 J C Velserbroek
Telefoon 023 5201580
E-mail

info@opoijmond.nl

Website

www.opoijmond.nl

KvK Amsterdam 34 18 36 49
Bank NL24RABO0388051809
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Gelet op het vrijwillige karakter dat de beoogde fusie thans (nog) heeft, is daarnaast het bepaalde in
artikel 159, tweede lid van de WPO van toepassing. Hierin wordt geregeld, dat een besluit tot
opheffing uiterlijk 1 augustus van het schooljaar voorafgaand aan de beoogde datum van opheffing
wordt medegedeeld aan de gemeenteraad. Indien de gemeenteraad besluit dat hij de school zelf in
stand wenst te houden, wordt deze niet opgeheven, maar wordt de instandhouding daarvan
overgedragen aan de gemeente.
Ook de Statuten van onze stichting kent voorschriften bij het komen tot een opheffing/fusie van
basisscholen. Een besluit tot opheffing /fusie is onderworpen aan goedkeuring van de Raad van
Toezicht en vervolgens aan de goedkeuring van uw raad (artikel 7, zevende lid).
De relevante tekst uit de Wet primair onderwijs, alsmede de Statuten treft u hierbij aan.
In het licht van het voorgaande verzoeken wij uw raad
ons besluit om per 1 augustus 2016 basisschool De Molenweid op te heffen onder gelijktijdige
samenvoeging met basisschool De Duinroos goed te keuren dan wel
ons vóór 1 februari 2016 mede te delen dat u basisschool De Molenweid zelf met ingang van 1
augustus 2016 in stand wenst te houden.
Wij zien met belangstelling uw reactie tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Stichting OPO IJmond
College van Bestuur

B. de Krey
Bestuurder

Stichting Openbaar Primair
Onderwijs IJmond
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BINNENGEKOMEN
- 1 JUL 2015
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Umon

College van Bestuur Stichting OPO IJmond
T.a.v. dhr. B. de Krey
Zeilmakerstraat 62
1991 JC VELSERBROEK
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Voor informatie
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R. van Veen
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0255 567641

Onderwerp

MAATSCHAPPELIJKE
ONTWIKKELING

Bijlagen

Gemeente Velsen
Oudokplein 1
1971 EN IJMUIDEN
T 0255 567 200
F 0255 567 760
www.velsen.nl
E info@velsen.nl
Correspondentieadres
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Datum
25-6-2015

fusie effectrapportage voorgenomen fusie De Molenweid en de Duinroos

Geachte heer De Krey,
Naar aanleiding van uw brief van 28 mei 2015 waarin u verzoekt om ons advies op uw voorgenomen
besluit tot het per 1 augustus 2015 opheffen van de obs de Molenweid onder gelijktijdige
samenvoeging met de obs. De Duinroos (fusie) delen wij u het volgende mede.
De voorgenomen fusie hebben wij getoetst aan de uitgangspunten genoemd in de Wet fusietoets, te
weten:
1. Effect fusie op de keuzevrijheid in een bepaald gebied (i.e. Velserbroek).
De diversiteit is gewaarborgd. Er blijven na de fusie 6 basisscholen over met verschillende
onderwijsinhoudelijke uitgangspunten en ressorterend onder diverse schoolbesturen
2. Huisvestingsaspecten.
Deze worden in het Masterplan onderwijshuisvesting 2016-2025 meegenomen.
3. Het aanbod aan openbaar onderwijs.
Er blijft 1 openbare school over.
Wij constateren dat de voorgenomen fusie gelet op het aantal (te verwachten) leerlingen
onontkoombaar is en voldoet aan de drie eisen zoals opgenomen in de Wet fusietoets onderwijs.
Wij hebben in onze vergadering van 16 juni 2015 positief besloten op uw verzoek en stemmen in met
de voorgenomen fusie. Wij geven derhalve een positief advies af.
Wel wijzen wij u op de rol van de gemeenteraad in het fusieproces in het algemeen en in het kader van
de statuten van de stichting OPO IJmond in het bijzonder.
Indien u over de in houd van deze brief nog vragen mocht hebben, dan verzoeken wij u om contact op
te nemen met de heer Van Ven van de Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Velsen
namens dezen,
Maatschappelijke Ontwikkeling

mw M. Bouw
afdelingsmanager
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OPO IJmond
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Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond

Geachte heer de Kreij,

'^ ~

J

Velserbroek, 5 september 2015

3

Op 7 juli jongstleden heeft u ons verzocht ons standpunt te bepalen ten aanzien van
instemming met een voorgenomen besluit tot fusie tussen openbare basisscholen OBS
Molenweid en OBS Duinroos. Gezien het verzoek ons in de schoolvakantie bereikte, hebben
wij u laten weten het instemmingstraject op te kunnen pakken na de schoolvakantie.
Bij deze willen wij u laten weten dat de Medezeggenschapsraad van OBS de Duinroos
instemt met dit voorgenomen besluit, op de volgende 8 (acht) voorwaarden.
1. Voor 04NT, gepersonaliseerd leren of verandering van onderwijsconcept volgt een
apart instemmingsverzoek. Wij stemmen in met de fusie, voor verandering
onderwijsconcept moet een apart instemmings traject volgen.
2. De fusie heeft geen effect op de formatie.
3. Fusiegelden worden binnen de gefuseerde school (de Pionier) aangewend.
4. Bovenschools wordt een budget van 10.000 euro beschikbaar gesteld in schooljaar
2015/2016, conform de opstelling als door mevr. de Boer via e-mail op 31-8-2015
verstrekt.
5. Er komt een projectplan voor de fusie.
6. De voortgang van de fusie wordt regulier in de MR vergadering besproken.
7. Ouders worden op kortst mogelijke termijn op de hoogte gesteld van de fusie en de
toekomstige locatie van onderwijs voor zijn of haar kind.
8. De fusie wordt uitgevoerd zoals in de Fusie Effect Rapportage versie 28 mei
beschreven inclusief het addendum, waarbij, indien conflicterend, bovenstaande
voorwaarden leidend zijn boven FER en addendum.

Indien u verder gaat met het ŕusie traje ct, zien wij dit als een akkoord met de voorwaarden.
Indien u niet akkoord gaat met 1 of me e r van bovengenoemde voorwaarde n, verzoek ik u aan
te geven welke voorwaarde dat zijn en met welke argumenten u zich hiertegen zou verzetten.
De instemming vervalt dan. Gezien deze voorwaarden gedurende het traject met uw
vertegenwoordigers besproken zijn, vertrouw ik er echter op dat u deze over kan nemen.

Namens de Medezeggenschapsraad OBS de Molenweid,
Met vriendelijke groet,

Jeroen Klumper
H. Re ptonstraat 1
1992 JL Velserbroek
023-7851270
Jeroen.Klumper@telfort.nl

OPO IJmond
T.a.v. Dhr. de Kreij
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Velserbroek, 5 september 2015

Geachte heer de Kreij,
Op 7 juli jongstleden heeft u ons verzocht ons standpunt te bepalen ten aanzien van instemming met
een voorgenomen besluit t o t fusie tussen openbare basisscholen OBS Molenweid en OBS Duinroos.
Gezien het verzoek ons in de schoolvakantie bereikte, hebben wij u laten weten het
instemmingstraject op te kunnen pakken na de schoolvakantie.
Bij deze willen wij u laten weten dat de Medezeggenschapsraad van OBS de Molenweid instemt met
dit voorgenomen besluit, op de volgende 8 (acht) voorwaarden.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Voor 04NT, gepersonaliseerd leren of verandering van onderwijsconcept volgt een apart
instemmingsverzoek. Wij stemmen in met de fusie, voor verandering onderwijsconcept moet
een apart instemmings traject volgen.
De fusie heeft geen effect op de formatie.
Fusiegelden worden binnen de gefuseerde school (De Pionier) aangewend.
Bovenschools wordt een budget van 10.000 euro beschikbaar gesteld in schooljaar
2015/2016, conform de begroting als door mevr. de Boer via e-mail op 31-8-2015 verstrekt.
Er komt een projectplan voor de fusie.
De voortgang van de fusie wordt regulier in de MR vergaderingen besproken.
Ouders worden op kortst mogelijke termijn op de hoogte gesteld van de fusie en de
toekomstige locatie van onderwijs voor zijn of haar kind.

8.

De fusie wordt uitgevoerd zoals in de Fusie Effect Rapportage, versie 28 mei beschreven
inclusief het addendum, waarbij, indien conflicterend, bovenstaande voorwaarden leidend
zijn boven FER en addendum.

Indien u verder gaat met het fusietraject, zien wij dit als een akkoord met de voorwaarden. Indien u
niet akkoord gaat met één of meer van bovengenoemde voorwaarden, verzoeken wij u aan te geven
welke voorwaarden dat zijn en met welke argumenten u zich hiertegen zou verzetten. De
instemming vervalt dan. Gezien deze voorwaarden gedurende het traject met
uw
vertegenwoordigers besproken zijn, vertrouwen wij er echter op dat u deze over kan nemen.
Namens de Medezeggenschapsraad OBS de Molenweid,
Met vriendelijke groet,

r

Erwin van Langeveld
Dammersboog 32
1991 SK Velserbroek
06-50827567
erwin(5)tentech.nl
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(Tekst geldend op: 02-07-2015)
Afdeling 9. Beëindiging v a n de bekostiging
ş 1. B a s i s s c h o l e n
Artikel 151. Begripsbepaling
In deze paragraaf wordt onder «school» verstaan: basisschool.
Artikel 1 5 2 . Berekening aantal leerlingen
Waar in deze paragraaf sprake is van een aantal leerlingen, is dat het aantal leerlingen op 1 oktober van het
schooljaar, verhoogd met 3 Zo daarvan, waarbij de uitkomst naar beneden wordt afgerond op een geheel getal.
0

Artikel 1 5 3 . Einde bekostiging bijzondere sc hool e n opheffing o p e n b a r e sc hool
Artikel 154. Opheffingsnorm
Opheffingsnorm = 0,6 x (leerlingdichtheid : (0,15 + 0,0027 x leerlingdichtheid))
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1. De bekostiging van een bijzondere school wordt beëindigd en een openbare school wordt opgeheven indien
het aantal leerlingen, voor zover het niet betreft het aantal leerlingen van een nevenvestiging, gedurende 3
achtereenvolgende schooljaren telkens minder heeft bedragen dan de opheffingsnorm die, berekend
overeenkomstig de artikelen 154 en 155, geldt voor de gemeente of voor het deel van de gemeente waarin de
school, daaronder niet begrepen een nevenvestiging, is gelegen. De eerste volzin is niet van toepassing zolang
gedurende de eerste 5 schooljaren van de bekostiging van een school het aantal leerlingen van de school, voor
zover het niet betreft het aantal leerlingen van een nevenvestiging, niet heeft voldaan aan de stichtingsnorm
die werd vastgesteld met toepassing van artikel 77, tweede lid, en op grond waarvan de school voor
bekostiging in aanmerking werd genomen. De tweede volzin is niet van toepassing op scholen als bedoeld in
artikel 84.
2. De opheffingsnormen, berekend op grond van artikel 154, zijn voor de eerste maal opgenomen in de bij deze
wet behorende bijlage. Deze normen zijn tot en met 31 juli 1998 van kracht. Deze normen worden met ingang
van 1 augustus 1998 telkens voor een tijdvak van 5 jaar bij ministeriële regeling aangepast op basis van de
gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende 1 januari van het tweede jaar voorafgaand
aan het laatste jaar waarin de opheffingsnormen van kracht zijn. De ministeriële regeling, bedoeld in de derde
volzin, wordt, tezamen met bij die regeling op grond van artikel 155 vastgestelde normen voor delen van
gemeenten, voor 1 november van het jaar voorafgaand aan het laatste jaar waarin de opheffingsnormen van
kracht zijn, bekendgemaakt in de Staatscourant.
3. De beëindiging van de bekostiging van een bijzondere school of de opheffing van een openbare school
geschiedt met ingang van 1 augustus volgend op de 3 achtereenvolgende schooljaren, bedoeld in het eerste lid.
De beëindiging van de bekostiging van een bijzondere school of de opheffing van een openbare school ten
aanzien waarvan gedurende de eerste 5 schooljaren van de bekostiging van de school het eerste lid, tweede
volzin, toepassing diende te vinden, geschiedt met ingang van 1 augustus volgend op die 5 schooljaren.
4 . Indien het aantal leerlingen van een bijzondere school of een openbare school, voor zover het niet betreft
het aantal leerlingen van een nevenvestiging, in het derde schooljaar van de 3 achtereenvolgende schooljaren,
bedoeld in het eerste lid, gelijk is aan of meer bedraagt dan 50 en de school, daaronder niet begrepen een
nevenvestiging, binnen een straal van 5 km de laatste school van de richting is onderscheidenlijk de laatste
openbare school is, wordt de bekostiging van de bijzondere school niet beëindigd of de openbare school niet
opgeheven op grond van dit artikel, mits het bevoegd gezag tijdig de in artikel 160, tweede lid, bedoelde
mededeling heeft gedaan.

5. Indien binnen 10 km van een school waarbinnen openbaar onderwijs wordt gegeven, over de weg gemeten
geen school aanwezig is waarbinnen openbaar onderwijs wordt gegeven en aan het volgen van openbaar
onderwijs behoefte bestaat, wordt de eerstgenoemde school niet opgeheven op grond van dit artikel.
Voor iedere gemeente wordt, op basis van de leerlingdichtheid in die gemeente, een opheffingsnorm
vastgesteld aan de hand van de formule:
De uitkomst van de berekening wordt afgerond, waarbij de decimalen worden verwaarloosd indien het eerste
cijfer achter de komma kleiner is dan 5 en waarbij de decimalen worden verwaarloosd en het getal verhoogd
met 1 indien het eerste cijfer achter de komma gelijk is aan of groter is dan 5. De opheffingsnorm bedraagt
minimaal 23 en
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Artikel 155. Splitsing v a n de g e m e e n t e
Artikel 156. Opheffingsnormen bij wijziging v a n de g e m e e n t e l i j k e indeling en bij g r e n s c o r r e c t i e s
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maximaal 200. De leerlingdichtheid is de uitkomst van het aantal inwoners van 4 tot en met 11 jaar in die
gemeente gedeeld door het aantal km 2 grondoppervlakte van die gemeente. Indien het aantal km 2 van de
gemeente minder bedraagt dan 10 km 2 , wordt voor de berekening van de leerlingdichtheid uitgegaan van 10
km 2 . De leerlingdichtheid bedraagt maximaal 500.
1. Burgemeester en wethouders kunnen, indien elk bevoegd gezag dat een of meer scholen in de gemeente in
stand houdt schriftelijk heeft verklaard daarmee in te stemmen, besluiten dat het grondgebied van de
gemeente in twee bij dat besluit vastgestelde delen wordt gesplitst in verband met aanzienlijke verschillen in
bebouwingskarakter en bevolkingsdichtheid tussen die delen. De grenzen van de delen van de gemeente die
zijn ontstaan als gevolg van toepassing van de eerste volzin, vallen samen met grenzen van gebieden in die
gemeente die zijn opgenomen in de jaarlijkse publikatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek «De
landelijke wijk- en buurtindeling». Het besluit wordt genomen uiterlijk 2 jaar voor het verstrijken van de
periode tot en met 31 juli 1998 of een 5-jaarlijkse periode als bedoeld in artikel 153, tweede lid. Het besluit is
gedurende 20 jaar van kracht behoudens het gestelde in het vijfde lid.
2. Burgemeester en wethouders brengen Onze minister binnen vier weken na het nemen van het besluit,
bedoeld in het eerste lid, op de hoogte van dat besluit, waarbij tevens mededeling wordt gedaan van de
begrenzing van de beide gebiedsdelen, de oppervlakte daarvan en het aantal 4 - tot en met 11-jarigen dat
daarbinnen woonachtig is. Na ontvangst van een mededeling als bedoeld in de eerste volzin wordt bij
ministeriële regeling voor de beide gebiedsdelen een afzonderlijke opheffingsnorm vastgesteld. De
opheffingsnorm voor elk deel wordt vastgesteld op de wijze als aangegeven in artikel 154, met dien verstande
dat bij het bepalen van de leerlingdichtheid wordt uitgegaan van het aantal km 2 grondoppervlakte van het
desbetreffende deel en dat de vijfde volzin van artikel 154 niet van toepassing is. De ministeriële regeling wordt
overeenkomstig artikel 153, tweede lid, bekendgemaakt en is voor de eerste maal van toepassing op het
eerstvolgende tijdvak van 5 jaar, volgend op die bekendmaking.
3. Indien niet elk bevoegd gezag een schriftelijke verklaring als bedoeld in het eerste lid eerste volzin wenst te
verstrekken, kunnen burgemeester en wethouders Onze minister verzoeken een besluit tot splitsing als bedoeld
in het eerste lid te nemen. Het besluit tot het doen van een zodanig verzoek wordt genomen uiterlijk 2 jaar
voor het verstrijken van de periode tot en met 3 1 juli 1998, of een 5-jaarlijkse periode als bedoeld in artikel
153, tweede lid. Met betrekking tot het verzoek is het tweede lid eerste volzin van overeenkomstige toepassing,
met dien verstande dat burgemeester en wethouders eveneens de ontvangen instemmende verklaringen
overleggen, alsmede een opgave van de scholen waarvan het bevoegd gezag geen instemmende verklaring
wenste te verstrekken. Indien Onze minister tot splitsing van de gemeente besluit, wordt dit besluit genomen

uiterlijk 1 jaar voor het verstrijken van de periode tot en met 31 juli 1998, of de 5-jaarlijkse periode waarin het
verzoek werd gedaan en zijn op dit besluit de tweede tot en met vierde volzin van het tweede lid van
overeenkomstige toepassing.
4 . Van een besluit van burgemeester en wethouders inhoudende een weigering om tot splitsing van de
gemeente, als bedoeld in het eerste lid, over te gaan en van een besluit van burgemeester en wethouders,
inhoudende een weigering om een verzoek tot een zodanige splitsing bij Onze minister in te dienen, kan iedere
natuurlijke persoon of rechtspersoon die daardoor rechtstreeks in zijn belang is getroffen, bij de Kroon in
beroep komen. Met een weigering o m tot splitsing van de gemeente over te gaan, wordt gelijk gesteld het niet
nemen van een besluit met betrekking tot splitsing binnen 6 maanden na verzending van de laatste
instemmende verklaring van de bevoegde gezagsorganen, bedoeld in het eerste lid. Met een weigering om een
verzoek tot splitsing bij Onze minister in te dienen, wordt gelijkgesteld het niet nemen van een besluit binnen 6
maanden na verzending van een verzoek daartoe aan burgemeester en wethouders door een bevoegd gezag
dat een of meer scholen in de gemeente in stand houdt. Het beroep wordt ingesteld binnen 30 dagen nadat het
besluit openbaar is gemaakt of ter kennis is gebracht van degene jegens wie het besluit is genomen dan wel
binnen 30 dagen na het verstrijken van de termijn van 6 maanden bedoeld in de tweede of derde volzin.
5. Op grond van bijzondere omstandigheden die voortvloeien uit de ruimtelijke ordening en die op het moment
dat het besluit tot splitsing als bedoeld in het eerste of derde lid werd genomen niet voorzienbaar waren, kan
de gemeenteraad binnen de in het eerste lid bedoelde termijn van 20 jaar een besluit nemen tot wijziging of
beëindiging van de splitsing. Het eerste tot en met het vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing. Een
besluit van de gemeenteraad tot wijziging of beëindiging van de splitsing behoeft de goedkeuring van Onze
minister.
1. In het geval van een wijziging van de gemeentelijke indeling of een grenscorrectie als bedoeld in artikel 283
van de Gemeentewet, stelt Onze minister op de wijze als aangegeven in artikel 154 en artikel 155, tweede lid,
de
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nieuwe opheffingsnormen voor de betrokken gemeenten onderscheidenlijk delen van gemeenten vast, voor
zover deze afwijken van de op grond van artikel 153, tweede lid, en artikel 155 bepaalde opheffingsnormen.
Artikel 157. Gemiddelde schoolgrootte; s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t
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2. Indien burgemeester en wethouders binnen 3 maanden na de datum van herindeling, bedoeld in artikel 1 ,
onderdeel f, van de Wet algemene regels herindeling, een besluit nemen tot splitsing van de gemeente, stelt
Onze minister voor de beide gebiedsdelen een afzonderlijke opheffingsnorm vast. Artikel 155, eerste lid eerste,
tweede en vierde volzin en tweede lid eerste en derde volzin, is van overeenkomstige toepassing.
3. Artikel 155, derde lid, eerste, derde en vierde volzin, en vierde lid is van overeenkomstige toepassing, met
dien verstande dat in het vierde lid voor «6 maanden» wordt gelezen: 3 maanden.
4 . De ingevolge het eerste en tweede lid vastgestelde opheffingsnormen treden in de plaats van de op grond
van artikel 153, tweede lid, en artikel 155 bepaalde opheffingsnormen en treden in werking met ingang van 1
januari volgend op de datum van herindeling, bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van de Wet algemene regels
herindeling. Tot en met 31 december volgend op de datum van herindeling blijven op de scholen in de
gemeenten die bij de wijziging van de gemeentelijke indeling of de grenscorrectie zijn betrokken, de
opheffingsnormen van toepassing die golden op de dag voorafgaande aan de datum van herindeling.

1. Indien een bevoegd gezag scholen in stand houdt in uitsluitend 1 gemeente of, ingeval voor die gemeente op
grond van artikel 155 opheffingsnormen zijn vastgesteld, in uitsluitend 1 deel van die gemeente, wordt, in
afwijking van artikel 153, eerste tot en met derde lid, de bekostiging van een bijzondere school niet beëindigd
en een openbare school niet opgeheven op grond van artikel 153 indien de school ten minste 23 leerlingen telt,
de gemiddelde schoolgrootte van alle scholen van dat bevoegd gezag ten minste 10/öx de voor die gemeente
onderscheidenlijk dat deel van de gemeente geldende opheffingsnorm, dan wel ten minste 290 bedraagt en het
bevoegd gezag tijdig de in artikel 160, tweede lid, bedoelde mededeling heeft gedaan. Indien het bevoegd
gezag dat bij die mededeling aangeeft, tellen bij de toepassing van de gemiddelde schoolgrootte niet mee de
door hem aangeduide scholen die sinds de aanvang van de bekostiging niet meer dan 5 schooljaren zijn
bekostigd en waarvan het aantal leerlingen, voor zover het niet betreft het aantal leerlingen van een
nevenvestiging, niet heeft voldaan aan de stichtingsnorm op grond waarvan de school voor bekostiging in
aanmerking werd genomen. De tweede volzin is niet van toepassing op scholen als bedoeld in artikel 84.
2. Indien een bevoegd gezag scholen in stand houdt in meer dan 1 gemeente, of in meer dan 1 deel van een
gemeente waarvoor op grond van artikel 155 opheffingsnormen zijn vastgesteld, wordt, in afwijking van artikel
153, eerste tot en met derde lid, de bekostiging van een bijzondere school niet beëindigd en een openbare
school niet opgeheven op grond van artikel 153 indien de school ten minste 23 leerlingen telt en de gemiddelde
schoolgrootte van alle scholen van dat bevoegd gezag ten minste 10/öx het gewogen gemiddelde van de voor
elk van die gemeenten en delen van gemeenten geldende opheffingsnormen, dan wel ten minste 290 bedraagt
en het bevoegd gezag tijdig de in artikel 160, tweede lid, bedoelde mededeling heeft gedaan. Het gewogen
gemiddelde, bedoeld in de eerste volzin, wordt vastgesteld door het aantal scholen van het bevoegd gezag in
elke gemeente of elk deel van een gemeente te vermenigvuldigen met de voor die gemeente onderscheidenlijk
dat deel geldende opheffingsnorm en de som van de verkregen uitkomsten te delen door het totale aantal
scholen van het bevoegd gezag. Indien het bevoegd gezag dat bij de mededeling, bedoeld in de eerste volzin,
aangeeft, tellen bij de toepassing van de gemiddelde schoolgrootte en het gewogen gemiddelde niet mee de
door hem aangeduide scholen die sinds de aanvang van de bekostiging niet meer dan 5 schooljaren zijn
bekostigd en waarvan het aantal leerlingen, voor zover het niet betreft het aantal leerlingen van een
nevenvestiging, niet heeft voldaan aan de stichtingsnorm op grond waarvan de school voor bekostiging in
aanmerking werd genomen. De derde volzin is niet van toepassing op scholen als bedoeld in artikel 84.
3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing indien een bevoegd gezag met ten minste 1
ander bevoegd gezag een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten, waarbij voldaan wordt aan de volgende
voorwaarden: a . alle scholen van elk bevoegd gezag dat aan de overeenkomst deelneemt, bevinden zich in een
gebied van aan elkaar grenzende gemeenten, dan wel delen van gemeenten als bedoeld in artikel 155; b. de
overeenkomst is aangegaan voor een termijn van ten minste 10 jaren en c. in de overeenkomst is in elk geval
opgenomen de verplichting voor elk bevoegd gezag om geen personeel te benoemen met voorbijgaan van
personeel van een der scholen waarvan het bevoegd gezag aan de overeenkomst deelneemt en dat l .
werkzaam is met gebruikmaking van bekostiging, die is toegekend op grond van artikel 123, tweede lid,
wegens samenvoeging van scholen, dan wel
0
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voor zover zich geen geval voordoet als bedoeld onder 1 in het genot is van wachtgeld of van een andere
ontslaguitkering en direct aan die ontslaguitkering voorafgaand langer dan een jaar onafgebroken in dienst is
geweest van het bevoegd gezag.
G

Artikel 1 5 7 a . Discretionaire bevoegdheid minister
3. Onze minister besluit voor 1 mei, volgend op het verzoek, bedoeld in het tweede lid, dat: a . met ingang van
1 augustus van het volgende schooljaar de bekostiging van de bijzondere school wordt beëindigd dan wel de
openbare school wordt opgeheven, of b. met ingang van 1 augustus van het volgende schooljaar de
bekostiging van de bijzondere school wordt voortgezet of de openbare school in stand wordt gehouden.
Artikel 158. Beëindiging bekostiging of opheffing nevenvestiging
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4 . De samenwerkingsovereenkomst, bedoeld in het derde lid, kan bepalen dat geen verplichting als bedoeld in
het derde lid onder c 3 bestaat in gevallen, genoemd in de ministeriële regeling bedoeld in artikel 138, zesde
lid, en in gevallen waarin Onze minister op grond van artikel 138, zevende lid, heeft besloten dat de
vermindering van de bekostiging, bedoeld in artikel 138, eerste lid en tweede lid onder a, niet zal plaatsvinden.
Q

5. De samenwerkingsovereenkomst, bedoeld in het derde lid, kan bepalen dat geen verplichting als bedoeld in
het derde lid, onderdeel c, subonderdeel 2, bestaat in gevallen, genoemd in de ministeriële regeling bedoeld in
artikel 138, vijfde lid, en in gevallen waarin Onze Minister op grond van artikel 138, zesde lid, heeft besloten
dat de vermindering van de bekostiging, bedoeld in artikel 138, eerste lid, niet zal plaatsvinden.
6. Een bevoegd gezag kan slechts deelnemen aan 1 samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in het derde lid.
Bij deelname aan meer dan 1 samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in het derde lid, is voor de toepassing
van dit artikel uitsluitend de eerst gesloten samenwerkingsovereenkomst van belang.
1. Het bevoegd gezag van een school die op grond van de gemiddelde schoolgrootte, bedoeld in artikel 157,
eerste, tweede of derde lid, in stand wordt gehouden dan wel wordt bekostigd, en die vervolgens op de
teldatum 1 oktober minder dan 23 leerlingen telt, kan Onze minister verzoeken in afwijking van artikel 153,
eerste, tweede en derde lid, die bijzondere school te blijven bekostigen of die openbare school in stand te
houden voor een door Onze minister te bepalen termijn. Een besluit tot instandhouding wordt in elk geval niet
genomen indien de kwaliteit van het onderwijs op de school, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht,
onvoldoende is of geen perspectief bestaat op structurele toename van het aantal leerlingen van de school t o t
het aantal van ten minste 23 op 1 oktober voorafgaand aan de datum waarop de door Onze minister te bepalen
termijn eindigt. Het al dan niet aanwezig zijn van basisscholen in de omgeving van de school kan Onze minister
eveneens betrekken bij zijn besluit.
2. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid moet voor 1 februari voorafgaand aan de datum van de beëindiging
van de bekostiging onderscheidenlijk de opheffing schriftelijk worden ingediend bij Onze minister. Het verzoek
gaat vergezeld van gegevens ter onderbouwing van het perspectief, bedoeld in het eerste lid, een beredeneerde
leerlingprognose en gegevens over de ligging van de school ten opzichte van de dichtstbijzijnde basisscholen.
4. Onze minister kan de termijn, bedoeld in het eerste lid, op verzoek van het bevoegd gezag eenmalig
verlengen met maximaal de duur van de termijn die op grond van het eerste lid ten aanzien van de school door
hem was bepaald. De tweede en derde volzin van het eerste lid zijn van overeenkomstige toepassing.
1. De bekostiging van een bijzondere nevenvestiging wordt beëindigd of een openbare nevenvestiging wordt
opgeheven indien de nevenvestiging gedurende 3 achtereenvolgende schooljaren op de teldatum 1 oktober niet
heeft voldaan of geacht wordt niet te hebben voldaan aan een van de volgende voorwaarden: a . het aantal
leerlingen van de nevenvestiging bedraagt ten minste 23 en binnen een straal van 2 km bevindt zich geen
school, b. het aantal leerlingen van de nevenvestiging bedraagt ten minste 50 en binnen een straal van 3 k m
bevindt zich geen school waar onderwijs wordt gegeven van dezelfde richting of richtingen onderscheidenlijk
waar openbaar onderwijs wordt gegeven, c. het aantal leerlingen van de nevenvestiging bedraagt ten minste
23 en binnen een straal van 5 km bevindt zich geen school waar onderwijs wordt gegeven van dezelfde richting
of richtingen onderscheidenlijk waar openbaar onderwijs wordt gegeven, d. binnen 10 km van de openbare
nevenvestiging over de weg gemeten, is geen andere school aanwezig waarbinnen openbaar onderwijs wordt
gegeven, of
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3. Artikel 160, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 159. Vrijwillige opheffing o p e n b a r e school of nevenvestiging
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bij het gelijkstellen van de nevenvestiging met een zelfstandige school zou deze met toepassing van artikel 157
en onder vervanging van het getal 290 in dat artikel door 260, voor bekostiging in aanmerking komen.
2. De beëindiging van de bekostiging van een bijzondere nevenvestiging of de opheffing van een openbare
nevenvestiging geschiedt met ingang van 1 augustus volgend op de 3 achtereenvolgende schooljaren, bedoeld
in het eerste lid.
3. Indien het bevoegd gezag van oordeel is dat op de teldatum 1 oktober wordt voldaan aan een van de
voorwaarden genoemd in het eerste lid en het de nevenvestiging in het op die datum volgende schooljaar wil
handhaven, deelt het dit voor 1 februari voorafgaand aan dat schooljaar onder de gemotiveerde vermelding van
de voorwaarde die het betreft schriftelijk mede aan Onze minister. Indien deze mededeling niet tijdig wordt
gedaan, wordt de nevenvestiging geacht gedurende het desbetreffende schooljaar niet aan een van de
voorwaarden genoemd in het eerste lid te voldoen, tenzij het eerste lid, onder d, van toepassing is.
4. Onze minister maakt voor 1 mei, volgend op de mededeling, bedoeld in het derde lid, aan het bevoegd
gezag van de desbetreffende school bekend dat a . de nevenvestiging naar zijn oordeel gedurende 3
achtereenvolgende schooljaren op de teldatum 1 oktober niet heeft voldaan of geacht wordt niet te hebben
voldaan aan een van de voorwaarden genoemd in het eerste lid zodat de bekostiging van de bijzondere
nevenvestiging wordt beëindigd of de openbare nevenvestiging dient te worden opgeheven, b. de
nevenvestiging naar zijn oordeel niet voldoet aan een van de voorwaarden genoemd in het eerste lid maar,
gelet op het eerste lid, de bekostiging van de bijzondere nevenvestiging wordt voortgezet of de openbare
nevenvestiging in stand kan worden gehouden, of c . de nevenvestiging naar zijn oordeel voldoet aan een van
de voorwaarden genoemd in het eerste lid, zodat de bekostiging van de bijzondere nevenvestiging wordt
voortgezet of de openbare nevenvestiging in stand kan, dan wel dient te worden gehouden.
Artikel 1 5 8 a . Beëindiging bekostiging of opheffing afdeling internationaal georiënteerd
basisonderwijs
1. De bekostiging van een afdeling voor internationaal georiënteerd basisonderwijs aan een bijzondere school
wordt beëindigd of een afdeling voor internationaal georiënteerd basisonderwijs aan een openbare school wordt
opgeheven indien het aantal leerlingen van de afdeling gedurende 3 achtereenvolgende schooljaren op de
teldatum 1 oktober telkens minder dan 30 bedraagt. De eerste volzin is niet van toepassing zolang gedurende
de eerste 5 schooljaren van de bekostiging van de afdeling het aantal leerlingen op de afdeling, minder dan 80
bedraagt.
2. De beëindiging van de bekostiging van een afdeling voor internationaal georiënteerd basisonderwijs aan een
bijzondere school of de opheffing van een afdeling voor internationaal georiënteerd basisonderwijs aan een
openbare school geschiedt met ingang van 1 augustus volgend op de 3 achtereenvolgende schooljaren, bedoeld
in het eerste lid. De beëindiging van de bekostiging van een afdeling voor internationaal georiënteerd
basisonderwijs aan een bijzondere school of de opheffing van een afdeling voor internationaal georiënteerd
basisonderwijs aan een openbare school ten aanzien waarvan gedurende de eerste 5 schooljaren van de
bekostiging van de afdeling, het eerste lid, tweede volzin van toepassing was, geschiedt met ingang van
1 augustus volgende op die 5 schooljaren.
1. De gemeenteraad kan besluiten tot vermindering van het aantal door de gemeente in stand gehouden
openbare scholen en nevenvestigingen.
2. De openbare rechtspersoon, bedoeld in artikel 47, of de stichting, bedoeld in artikel 17 of 48, kan besluiten
tot opheffing van een door die openbare rechtspersoon of stichting in stand gehouden openbare school of
nevenvestiging. Een besluit tot opheffing wordt uiterlijk op 1 augustus van het schooljaar voorafgaand aan de
beoogde datum van opheffing medegedeeld aan de gemeenteraad. Indien de gemeenteraad voor 1 februari
daaropvolgend besluit dat hij de school in stand wenst te houden, wordt deze niet opgeheven, maar wordt de
instandhouding daarvan overgedragen aan de gemeente.
3. In afwijking van het eerste lid en het tweede lid, eerste volzin, vindt opheffing van een openbare school of
nevenvestiging niet plaats in de gevallen, bedoeld in artikel 153, vijfde lid, onderscheidenlijk artikel 158, eerste
lid, onder d.
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Artikel 160. B e k e n d m a k i n g over beëindiging bekostiging sc hool e n opheffing sc hool
Artikel 161. O p g a v e a a n t a l leerlingen
ş 2. Spec iale sc holen voor basisonderwijs
Artikel 159, eerste lid, en tweede lid, eerste volzin, is van overeenkomstige toepassing op speciale scholen voor
basisonderwijs en nevenvestigingen daarvan.
Ş 3. Overige bepalingen
Artikel 163. O v e r d r a c h t g e b o u w e n , terreinen en r o e r e n d e z a k e n
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1. Indien naar het oordeel van O nze minister de bekostiging van een bijzondere school dient te worden
beëindigd of een openbare school dient te worden opgeheven, maakt O nze minister dit voor 1 januari
voorafgaand aan de datum van beëindiging van de bekostiging onderscheidenlijk opheffing van de school
bekend aan het bevoegd gezag.
2. Indien naar het oordeel van het bevoegd gezag sprake is van een uitzonderingssituatie als bedoeld in artikel
153, vierde of vijfde lid, dan wel artikel 157, deelt het bevoegd gezag dit voor 1 februari voorafgaand aan de
datum voor de beëindiging van de bekostiging onderscheidenlijk de opheffing schriftelijk mede aan O nze
minister. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke gegevens bij deze mededeling worden
overgelegd.
3. Voor zover O nze minister niet reeds heeft bekendgemaakt dat hij de mededeling, bedoeld in het tweede lid,
buiten behandeling laat wegens het niet verstrekken van de voorgeschreven gegevens, maakt hij voor 1 m e i ,
volgend op de mededeling, bedoeld in het tweede lid, aan het bevoegd gezag van de desbetreffende school
bekend dat: a . naar zijn oordeel geen sprake is van een van de uitzonderingssituaties, bedoeld in het tweede
lid, en dat met ingang van 1 augustus van het volgende schooljaar de bekostiging van de bijzondere school
wordt beëindigd dan wel de openbare school dient te worden opgeheven, of b. met ingang van 1 augustus van
het volgende schooljaar de bekostiging van de bijzondere school wordt voortgezet of de openbare school in
stand dient te worden gehouden.
4 . Indien O nze minister niet voor 1 m e i , volgend op de mededeling, bedoeld in het tweede lid, een
bekendmaking als bedoeld in het derde lid heeft gedaan, wordt met ingang van 1 augustus van het volgende
schooljaar de bekostiging van de bijzondere school voortgezet of dient de openbare school met ingang van
laatstgenoemde datum in stand te worden gehouden.
1. Het bevoegd gezag zendt voor 15 oktober volgend op de teldatum, bedoeld in artikel 152, aan O nze minister
een opgave van het aantal leerlingen. Indien deze opgave niet voor die datum wordt gedaan, stelt O nze
minister het aantal leerlingen, indien die gegevens voor de voortzetting of beëindiging van de bekostiging
onderscheidenlijk de opheffing of instandhouding van een school noodzakelijk zijn, ambtshalve vast. Een
opgave van het aantal leerlingen op of na 15 oktober aan O nze minister heeft geen invloed op het ambtshalve
vastgestelde aantal leerlingen voor zover het betreft het al of niet beëindigen van de bekostiging van een
bijzondere school of nevenvestiging of de opheffing of instandhouding van een openbare school of
nevenvestiging.
2. O nze minister wijst het bevoegd gezag voorafgaand aan de teldatum, bedoeld in artikel 152, op de
verplichting, bedoeld in de eerste volzin van het eerste lid.

Artikel 162. Vermindering aantal openbare speciale s c h o l e n voor b a s i s o n d e r w i j s en
nevenvestigingen daarvan
1. Indien de bekostiging van een bijzondere school of nevenvestiging wordt beëindigd of het bevoegd gezag tot
de opheffing van de school of nevenvestiging beslist, dan wel een openbare nevenvestiging ten aanzien
waarvan artikel 85, tweede lid, of artikel 89, tweede lid, toepassing heeft gevonden, wordt opgeheven, eindigt
het recht op het gebouw en terrein en worden alle roerende zaken, behalve die welke het bevoegd gezag uit
eigen middelen heeft aangeschaft, aan de gemeente op wier grondgebied het gebouw en terrein zijn gelegen,
overgedragen.
2. Artikel 110, eerste tot en met vierde lid, is van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat in de
verklaring ingevolge het eerste lid en het besluit ingevolge het tweede lid als datum waarop het bevoegd gezag
blijvend heeft opgehouden dan wel blijvend zal ophouden het gebouw of terrein voor de school te gebruiken,
zal worden genoemd de datum waarop de bekostiging is geëindigd dan wel zal eindigen.
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Artikel 1 6 3 a . Terugstorting
2. Het exploitatietekort blijft in de gevallen, bedoeld in het eerste lid, voor rekening van het bevoegd gezag.
3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven omtrent de wijze waarop het
exploitatieoverschot, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend.
Artikel 163b. Aanwijzing
1. Indien sprake is van wanbeheer van een of meer bestuurders of toezichthouders kan Onze minister de
rechtspersoon die de school in stand houdt dan wel het samenwerkingsverband een aanwijzing geven. Een
aanwijzing omvat een of meer maatregelen en is evenredig aan het doel waarvoor zij wordt gegeven.
3. In de aanwijzing geeft Onze minister met redenen omkleed aan op welke punten sprake is van wanbeheer
alsmede de in verband daarmee te nemen maatregelen.
4. Een aanwijzing bevat de termijn waarbinnen het bevoegd gezag dan wel het samenwerkingsverband aan de
aanwijzing moet voldoen.
Artikel 1 6 3 c . T a a k v e r w a a r l o z i n g s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d
Artikel 164. Inhouding bekostiging
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1. Indien de bekostiging van de laatste bijzondere school van een bevoegd gezag wordt beëindigd of het
bevoegd gezag tot de opheffing van de laatste school beslist, dan wel de laatste openbare school wordt
opgeheven, stort het bevoegd gezag de niet bestede bekostigingsbedragen terug in de desbetreffende
overheidskas.
2. Onder wanbeheer wordt uitsluitend verstaan: a . financieel wanbeleid, b. ernstige nalatigheid o m , in ieder
geval in strijd met artikel 10, maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor het waarborgen van de kwaliteit
en goede voortgang van het onderwijs aan de school en om te voorkomen dat de kwaliteit van het stelsel van
primair onderwijs in gevaar komt, c. ongerechtvaardigde verrijking, al dan niet beoogd, van de rechtspersoon
die de school in stand houdt dan wel het samenwerkingsverband, zichzelf dan wel een derde of d. onrechtmatig

handelen, waaronder wordt verstaan het in de hoedanigheid van bestuurder of toezichthouder handelen in strijd
met wettelijke bepalingen waarmee financieel voordeel wordt behaald ten gunste van de rechtspersoon die de
school in stand houdt dan wel het samenwerkingsverband, zichzelf of een derde, en e. het in ernstige mate
verwaarlozen van de zorg voor wat door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd in de omgang met
betrokkenen in de schoolorganisatie, waaronder wordt verstaan intimidatie of bedreiging van personeel,
leerlingen of ouders door een bestuurder of toezichthouder.
5 . Alvorens Onze minister een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid geeft: a . heeft de inspectie een
onderzoek als bedoeld in artikel 11 of artikel 15 van de Wet op het onderwijstoezicht verricht; b. heeft de
inspectie daarover een inspectierapport als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de Wet op het
onderwijstoezicht uitgebracht; en c. stelt Onze minister de rechtspersoon dan wel het samenwerkingsverband
vervolgens vier weken in de gelegenheid zijn zienswijze met betrekking tot de aanwijzing naar voren te
brengen.
t, Indien naar het oordeel van Onze minister het samenwerkingsverband zijn taak ernstig verwaarloost, kan tot
een bij koninklijk besluit te bepalen datum Onze minister de noodzakelijke voorzieningen treffen.
2. De voorzieningen worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, niet eerder getroffen dan nadat het
samenwerkingsverband in de gelegenheid is gesteld o m binnen een door Onze minister te stellen termijn alsnog
zijn taak naar behoren uit te voeren.
3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing indien de bevoegde gezagsorganen, bedoeld
in artikel 18a, tweede lid, niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, bedoeld in genoemd artikel.
1. Indien het bevoegd gezag van een school dan wel het samenwerkingsverband in strijd handelt met het
bepaalde bij of krachtens deze wet, waaronder tevens wordt verstaan het niet opvolgen van een aanwijzing als
bedoeld in artikel 163b, kan Onze minister bepalen dat de bekostiging, voorschotten daaronder begrepen,
geheel of gedeeltelijk wordt ingehouden dan wel opgeschort.
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Artikel 1 6 4 a . Maatregelen
4 . Het eerste tot en met het derde lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de kwaliteit van de
uitoefening van de taken van het samenwerkingsverband en de kwaliteit van het bestuur van het
samenwerkingsverband.
Artikel 164b. Beëindiging bekostiging/opheffing bij ernstig of langdurig t e k o r t s c h i e t e n in kwaliteit
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Statutenwijziging Stichting
Zaaknummer: 2110027
Repertoriumnummer:18.614
Heden,
drie en twintig december tweeduizend elf,
verscheen voor mij, meester Simone Evelien Boland, hierna te noemen "notaris", als
waarnemer van meester Adriaan Heimig, notaris te Haarlem:
mevrouw Margaretha Johanna Maria Ram-Teeuwen, geboren te Edmonton (Canada) op

—

zevenentwintig januari negentienhonderdvijfenvijftig, domicilie kiezende ten kantore van de
notaris aan de Van Eedenstraat 20 te 2012 EM Haarlem en aldaar werkzaam;
hierbij (blijkens twee aangehechte volmachten) handelende in haar hoedanigheid van
schriftelijk vertegenwoordiger van: —
a.

—
-

mevrouw Carla van Daal-Fischer, geboren te Bloemendaal op drie en twintig januari
negentienhonderd twee en vijftig, wonende te 2082 HG Velsen, Laurillardlaan 14, te
dezen handelend als voorzitter van de statutair te Velsen en feitelijk te 1991JC
Velserbroek, Zeilmakersstraat 62, gevestigde stichting: Stichting openbaar primair —
Onderwijs IJmond

-

b.

de heer Jilles Pieter van Klaveren, geboren te Koog aan de Zaan op drie en twintig —
februari negentienhonderd vijftig, wonende te 1991 LK Velsen, Grote Boterbloem 69;
bij het geven van deze volmachten handelende in hun respectieve hoedanigheid van
—
voorzitter en penningmeester van de statutair te Velsen en feitelijk te 1991 JC
Velserbroek, Zeilmakersstraat 62, gevestigde stichting: Stichting openbaar primair
onderwijs IJmond.
Uitgangspunten.
De verschenen personen, handelende als gemeld, verklaarden:
1. Te Velsen is gevestigd de stichting: Stichting openbaar primair onderwijs IJmond—
Deze stichting is opgericht bij akte op dertig december tweeduizend twee verleden voor de eertijds te Haarlem gevestigde notaris meester LB.E.W. van der Putt.
Sinds deze datum zijn de statuten van de stichting niet gewijzigd. —
2.

Het bestuur van de genoemde stichting heeft in een vergadering op twintig december
gehouden te Velsen, welke vergadering rechtsgeldig werd bijeengeroepen, met de —
voor dit besluit vereiste meerderheid besloten om de statuten partieel gewijzigd vast
te stellen.—
-

3.

Een uittreksel uit de notulen van deze vergadering zal aan deze akte worden gehecht.

4.

De gemeenteraden van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben deze statutenwijziging, goedgekeurd, bij besluiten genomen in de respectieve
vergaderingen van deze raden op negenentwintig september tweeduizend elf (met —
inachtneming van de e-mail van de wethouder dezer gemeente van zestien november
twee duizend elf als reactie op de brief van de stichting (met kenmerk JP/BG-116974)
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aan hem van diezelfde datum), zesentwintig mei tweeduizend elf, zomede zestien juni
tweeduizend elf.
—
—
Kopieën van deze besluiten berusten bij de gemeenten zelf, bij de onderwerpelijke —
5.

stichting en de notaris. Deze besluiten worden niet aan de akte gehecht.
Op grond van de gewijzigde statuten zijn de gemeenteraden bevoegd om de leden van
de Raad van Toezicht te benoemen, zoals die in functie zal zijn vanaf het moment van
het in werking treden van de statutenwijziging, zijnde precies op het moment van de
jaarwisseling tweeduizend elf/tweeduizend twaalf.
De gemeenteraden van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben deze benoemingsbesluiten genomen in de respectieve vergaderingen van deze raden op ~
acht december tweeduizend elf, zevenentwintig oktober tweeduizend elf
(aangevuld/gerectificeerd bij besluit genomen op tweeëntwintig december
tweeduizend elf), zomede dertien oktober tweeduizend elf, welke besluiten slechts —
van kracht kunnen worden op het moment dat de statutenwijziging in werking is —

getreden.

-

-

-

-

De eerste leden van de Raad van Toezicht zijn aan het slot van deze akte vermeld. —
6.

Op grond van de gewijzigde statuten is de Raad van Toezicht bevoegd om de leden —
van het College van Bestuur te benoemen. Diegenen die door de gemeenteraden zijn
benoemd als eerste leden van de Raad van Toezicht {vanaf een januari tweeduizend twaalf) hebben in vergadering bijeen op twintig december tweeduizend elf te Velsen
besloten dat als eerste lid van het College van Bestuur van de stichting zal optreden
de heer Barend de Krey, vanaf het moment dat de statutenwijziging ín werking is —
getreden. Dit besluit zal in de eerste na een januari tweeduizend twaalf door de Raad

van Toezicht te houden vergadering worden bekrachtigd.
Statutenwijziging.
-

-

-

De verschenen personen, handelende als gemeld, verklaarden dat de geheel gewijzigde - statuten (per het moment van de komende jaarwisseling en derhalve niet eerder dan één
januari tweeduizend twaalf) zullen luiden als volgt: —
Statuten.
Artikel 1. Naam
De stichting draagt de naam: Stichting openbaar primair onderwijs IJmond.

—

Stichting —
Artikel 2. Begripsbepalingen —
—
In deze statuten wordt verstaan onder:
a. de gemeente (onder toevoeging van de naam): alle gemeenten in gezamenlijkheid, als
hierna genoemd in lid c van dit artikel, tenzij de context zodanig is geformuleerd dat
het slechts om een of twee gemeenten kan gaan;
—
b.

(de gemeenteraad: alle gemeenteraden van de gemeenten onder lid a van dit artikel
bedoeld, tenzij de context zodanig is geformuleerd dat het slechts om een of twee —
gemeenten kan gaan;
—
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c.

de scholen: de in de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen gelegen openbare - scholen voor primair onderwijs die door de stichting in stand worden gehouden;

—

d.
e.

WPO: de Wet op het primair onderwijs;
de Stichting: de Stichting openbaar primair onderwijs IJmond.

—

Artikel 3. Zetel en tijdsduur
De stichting is gevestigd in de gemeente Velsen, maar kan in een andere gemeente haar kantoor hebben. —
De stichting is op dertig december tweeduizend twee opgericht voor onbepaalde tijd. —
Artikel 4. Doel
De Stichting heeft ten doel geven van openbaar onderwijs aan de scholen die onder haar
gezag vallen overeenkomstig de artikelen 48 van de WPO.

—

Artikel 5. Vermogen
Het tot verwezenlijking van het doel van de Stichting bestemde vermogen wordt gevormd
door:

-

-

-

a.
b.

rij ksbe kost i g i n g;
vergoedingen voor de door de Stichting verleende diensten;

c.
d.

subsidies, giften en donaties;
hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten, met dien verstande dat
erfstellingen slechts kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van

e.

—

boedelbeschrijving;
hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

~

—

College van Bestuur
Artikel 6 Algemeen
1. De stichting wordt bestuurd door een College van bestuur bestaande uit één persoon:,
te weten "de bestuurder".
2.
3.

De bestuurder wordt benoemd door de raad van toezicht. De aandachtspunten met betrekking tot de van de bestuurder gevraagde
deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door de raad van
toezicht in een profielschets. De raad van toezicht kan (indien overgegaan moet
—
worden tot benoeming van de bestuurder) besluiten tot een aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen van de bestuurder. -

4.

De bestuurder kan te allen tijde worden geschorst door de raad van toezicht. De raad
van toezicht motiveert dit besluit. De schorsing van de bestuurder 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. Een schorsing kan voor ten —

5.

hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het
—
besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen. De bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht, waarin de
schorsing of verlenging daarvan aan de orde is te verantwoorden. Daarbij kan hij zich
doen bijstaan door een raadsman.
De raad van toezicht is te allen tijde bevoegd de bestuurder te ontslaan.
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6.
7.

De bestuurder wordt benoemd voor een periode gelijk aan de duur van zijn -—
arbeidsovereenkomst.
De bestuurder defungeert:
a. door zijn ontslag;
b.

8.

-

-

door zijn opzegging

c. door het verstrijken van de duur van zijn arbeidsovereenkomst.
In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Voor het geval van ontstentenis
of belet of schorsing van de bestuurder wijst de raad van toezicht "op voorhand" een
persoon aan die de bestuurder alsdan vervangt. Voor de duur van de ontstentenis, het
belet of de schorsing van de bestuurder wordt het bestuur waargenomen door de —
daartoe door de raad van toezicht aangewezen vervanger van de bestuurder. Deze —
vervanger kan voor een periode van maximaal drie maanden tegelijk een lid van de raad van toezicht zijn. -

9.

De raad van toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden, bezoldiging en kostenvergoedingen
van de bestuurder en diens vervanger vast.
Artikel 7. Taken en bevoegdheden
—
1. De bestuurder is belast met het besturen van de stichting.
2.

De bestuurder heeft alle taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens wet of deze
statuten aan anderen zijn toegekend.
-

3.

De bestuurder stelt jaarlijks concepten van de begroting en de jaarrekening op,
alsmede een conceptjaarverslag. Deze concepten van de begroting, de jaarrekening en
het jaarverslag worden goedgekeurd door de raad van toezicht. De bestuurder stelt daarna deze stukken vast. De bestuurder stuurt uiterlijk vier weken na het vaststellen

de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag ter kennisname naar de
gemeenteraad.
4. De bestuurder formuleert concrete doelstellingen van de stichting in een strategisch
meerjaren beleidsplan, daarbíj rekening houdend met de belangen van hen die bij de
organisatie zijn betrokken en rekening houdend met de eisen die wetgeving aan het
onderwijs stelt. De bestuurder legt in het jaarverslag verantwoording af over de mate
waarin de vastgestelde missie en doelstellingen van de stichting zijn gehaald en de mate waarin voldaan is aan de code voor goed bestuur zoals opgenomen in artikel —
171 van de WPO.
5.

6.

De bestuurder informeert de raad van toezicht tijdig indien zich omstandigheden —
voordoen waardoor geformuleerde doelstellingen in het strategisch meerjaren
beleidsplan mogelijk niet gehaald worden en van de maatregelen die als gevolg
hiervan getroffen zijn of worden.
De bestuurder is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, daaronder —
ook begrepen het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, —
vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van
—
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt,
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een

ander verbindt. Deze besluiten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van
toezicht. Het ontbreken van bedoelde goedkeuring tast de
vertegenwoordigingsbevoegdheid aan.
Deze bepaling laat onverlet het bepaalde bij artikel 106 lid 2 van de WPO, waarbij er
ten aanzien van de in die artikelleden beschreven gevallen sprake is van een nietige handeling indien de toestemming van burgemeesters en wethouders van de gemeente
7.

ontbreekt. Voorts heeft de bestuurder goedkeuring van de raad van toezicht nodig voor het

—

nemen van besluiten met betrekking tot:
a. het aangaan van financiële verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten ~
welke niet binnen de begroting zijn opgenomen en waarvan het belang meer —
bedraagt dan een door de raad van toezicht vastgesteld en aan de bestuurder —
b.

schriftelijk meegedeeld b e d r a g ; —
vaststelling en wijziging van het strategisch beleidsplan;

c.
d.

een aanvraag tot faillissement of surseance van betaling; (het doen van een voorstel tot) opheffing van een school als geheel, opheffing —
van een onderdeel van een school of afsplitsing van een deel van een door de —
stichting in stand gehouden school of fusie van een school met een andere
instelling; deze besluiten zijn voorts onderworpen aan goedkeuring van de

e.

gemeenteraad;
—
het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere
rechtspersoon, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis
is voor de stichting of één of meer van de in stand te houden scholen.
—

8.

De bestuurder stelt een reglement voor de bestuurder op dat goedkeuring behoeft van

9.

de raad van toezicht. —
—
Het functioneren van de bestuurder wordt periodiek door de raad van toezicht

beoordeeld.
Artikel 8. Werkwijze
1. De bestuurder draagt zorg voor schriftelijke vastlegging (en bekendmaking aan de —
raad van toezicht) van door de bestuurder genomen besluiten.
Artikel 9. Vertegenwoordiging
1.

-

De bestuurder vertegenwoordigt de stichting, voor zover niet uit de wet of deze
statuten anders voortvloeit.
-

—

2.

De bestuurder kan besluiten tot verlening van volmacht aan derden om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. —
—
Raad van Toezicht
Artikel 10. Algemeen
1. Onverminderd het bepaalde ten aanzien van de gemeenteraad in deze statuten en de
WPO is het toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van —
zaken in de stichting opgedragen aan een raad van toezicht. De raad van toezicht —
bestaat uit zeven natuurlijke personen.

—

-
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2.

De raad van toezicht is belast met:
a.

het goedkeuren van de door de bestuurder op te stellen jaarlijkse begroting,

—

b.

jaarstukken, jaarverslag en jaarlijks bij te stellen strategisch meerjaren
—
beleidsplan van de stichting;
het toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen en de code voor goed --

c.

bestuur bedoeld in artikel 171 van de WPO;
het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige

d.

bestemming en aanwending van middelen van de stichting;
het aanwijzen van een registeraccountant ter controle van de jaarstukken die —

e.

daarover verslag uitbrengt aan de bestuurder en de raad van toezicht;
het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de
uitoefening van bevoegdheden (als hiervoor bedoeld onder a tot en met d) in het
jaarverslag.
-

3.

4.

De raad van toezicht is belast met het benoemen, schorsen en ontslaan van de
bestuurder alsmede de vaststelling van de beloning en onkostenvergoeding van de —
bestuurder en diens vervanger.
1. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de gemeenteraad. —
Benoeming geschiedt met inachtneming van een openbaar gemaakte
profielschets, waarin de noodzakelijke competenties van de raad van toezicht en
de afzonderlijke leden van de raad van toezicht worden beschreven.
2.

Drie leden van de raad van toezicht worden benoemd op bindende voordracht —
van de oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(namens de ouders van de leerlingen die zijn ingeschreven op de betrokken
scholen), mits die voordracht er is.
Eén lid van de raad van toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Drie leden van de raad van toezicht
worden benoemd op een niet bindende voordracht van de gezamenlijke —
directeuren van de in artikel 2 letter c bedoelde scholen. De raad van toezicht —
stelt een reglement op voor het maken van bedoelde voordrachten door de

3.

ouders, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de directeuren.
Schorsing (maximaal vier maanden) en ontslag van een lid van de raad van
toezicht geschiedt door een daartoe genomen besluit van burgemeester en
wethouders van de gemeente, al dan niet op verzoek van de (overige leden van de) raad van toezicht.
—
Ook de raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht schorsen
(maximaal vier maanden) indien dit naar het oordeel van de raad van toezicht in
het belang van de stichting dringend noodzakelijk is en de procedure via
burgemeesters en wethouders naar het oordeel van de raad van toezicht te lang
zou duren. Indien en voor zover hiervan sprake is, meldt de raad van toezicht dit
onverwijld aan burgemeesters en wethouders.
-
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5. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal
vier jaar. Aftreden geschiedt na het eindigen van de periode waarvoor men benoemd
is. Een aftredend lid van de raad van toezicht is onmiddellijk herbenoembaar, voor een
periode van maximaal vier jaar, rekening houdende met de omstandigheid dat
niemand langer dan acht jaar aaneengesloten lid van de raad van toezicht kan zijn. Herbenoeming is maximaal tweemaal mogelijk. De in een tussentijdse vacature
benoemde persoon neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens plaats hij werd benoemd. —
—
Voor een herbenoeming is niet opnieuw een besluit van de gemeenteraad vereist, —
6.
7.

omdat tot een eventuele herbenoeming door de raad van toezicht zelf wordt besloten.
De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter aan. Eventuele bezoldiging van de leden van de raad van toezicht en
—
onkostenvergoedingen aan de bestuurder en de leden van de raad van toezicht
geschieden op basis van een door de raad van toezicht vastgesteld en op hoofdlijnen
in het jaarverslag openbaar gemaakt reglement. Jaarlijks wordt door de bestuurder —
uitdrukkelijk in de jaarrekening verantwoord welke bedragen op grond van deze
—
regeling zijn uitgegeven.

8.

De bestuurder verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens
taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht —
verlangen. De raad van toezicht is bevoegd inzage te (doen) nemen van alle boeken,
bescheiden, overige gegevensdragers en correspondentie van de stichting; een door de raad van toezicht aangewezen lid van de raad heeft te allen tijde toegang tot alle

9.

bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen. —
De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting, voor zover passend

—

bínnen de begroting, in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.
10. Personen in dienst van de stichting, leden van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad of ouderorganisatie van een school en leden van de —
gemeenteraad kunnen geen deel uitmaken van de raad van toezicht.
11. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
a. doorzijn ontslag;
b.

doorzijn opzegging.

—

—
-

12. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallige raad van toezicht
behoudt zijn bevoegdheden.
Artikel 1 1 . Raad van toezicht; werkwijze —
1. De raad van toezicht stelt een reglement "Raad van Toezicht" vast. Onderdeel van dit
reglement zijn het toezichtkader van de raad van toezicht, voor zover een
aanvulling/verdieping van de tekst van de statuten daartoe aanleiding geeft.
2. In de vergaderingen van de raad van toezicht heeft ieder lid één stem. Alle besluiten
worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen waarbij —
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3.

blanco uitgebrachte stemmen geacht worden niet te zijn uitgebracht. Bij staking van
de stemmen over personen beslist het lot en over zaken is het voorstel verworpen.—
Met in achtneming van het gestelde in lid 2 van dit artikel kunnen door de raad van
toezicht slechts besluiten worden genomen, indien het quorum wordt gehaald. Dit —
quorum wordt behaald indien ten minste de helft plus één van het aantal in functie zijnde (niet geschorste) leden aanwezig is. Indien het quorum niet wordt behaald, —
schrijft de voorzitter direct na dat moment, met inachtneming van lid 6 hierna, een nieuwe vergadering uit die gehouden dient te worden niet later dan drie weken na de
vergadering waarvoor geen quorum werd behaald. In deze vergadering kan
besluitvorming plaatsvinden zonder de aanwezigheid van het in dit lid genoemde —

5.

quorum.
~
—
De agenda voor de vergaderingen van de raad van toezicht wordt onder
verantwoordelijkheid van de voorzitter van de raad van toezicht opgesteld. Elk lid van
de raad van toezicht heeft het recht agendapunten op te voeren met in achtneming
van hetgeen daarover in het reglement raad van toezicht is opgenomen.
—
Elk lid van de raad van toezicht is bevoegd een vergadering van de raad van toezicht

6.

bijeen te roepen.
De bijeenroeping van de vergaderingen van de raad van toezicht geschiedt schriftelijk

4.

op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen
onderwerpen. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan de
termijn van oproeping worden beperkt tot ten minste vierentwintig uur. De
vergaderingen worden gehouden in een van de in artikel 2 letter a. bedoelde —

7.

—
—
-

gemeenten. Tevens kunnen vergaderingen worden gehouden op plaats te bepalen —
door degene die de vergadering bijeenroept, mits alle leden van de raad van toezicht
op die vergadering aanwezig zijn. —
—
De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht; bij zijn afwezigheid —

8.

leidt de vice-voorzitter; bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar —
leiding.
De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden —
gehouden, met dien verstande, dat indien één of meer leden zulks verlangen,
stemmingen schriftelijk geschieden.
-

9.

1.

2.

Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een in de vergadering gehouden stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor
de inhoud van een genomen besluit voor zover werd gestemd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, —
wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit —
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
-
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10. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht wordt notulen

—

opgemaakt, houdende een verslag op hoofdpunten, een afsprakenlijst en een
besluitenregister, door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon. Het
notulen worden door de raad van toezicht vastgesteld in dezelfde of in de
eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter van de vergadering
ondertekend.
11. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht
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.
12. De raad van toezicht kan bepalen dat de leden hun vergaderrechten kunnen
uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Als deze raad

—

daartoe besluit gelden de volgende vereisten:
het lid van deze raad dat op deze wijze aan de vergadering deelneemt, moet via
het elektronisch communicatiemiddel kunnen worden geïdentificeerd;
dit lid moet rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen ter
vergadering en daaraan kunnen deelnemen;
hij moet het stemrecht kunnen uitoefenen.
De raad van toezicht kan (verdere) voorwaarden stellen aan het gebruik van het

—

elektronisch communicatiemiddel. Als deze raad van deze bevoegdheid gebruik heeft
gemaakt, worden de gestelde voorwaarden bij de oproeping tot de vergadering
bekend gemaakt. Het lid van deze raad dat via een elektronisch communicatiemiddel
aan een vergadering deelneemt, geldt als in de vergadering aanwezig.
13. a. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering worden
genomen, mits alle fungerende leden van de raad van toezicht zich met deze —
wijze van besluitvorming akkoord verklaren en de stemming schriftelijk
b.

geschiedt.
Daartoe kan onder meer gebruik worden gemaakt van alle vormen van

—

geschreven tekstoverdracht, in de ruimste zin van het woord. Hieronder valt dus
ook een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht aan - -

c.
d.

het adres dat de raad van toezicht voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle —
leden van de raad van toezicht bekend heeft gemaakt.
Bij het aldus te nemen besluit dient in acht te worden genomen hetgeen
daaromtrent in deze statuten is bepaald.
—
Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt door de voorzitter een
procesverbaal opgemaakt waaraan de in lid b. bedoelde reproduceerbare
berichten zijn gehecht. Dit procesverbaal wordt bewaard ten kantore van de —
stichting. Tevens wordt hiervan mededeling gedaan in de eerstvolgende
vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt verwerkt.
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14. 1.

De voorzitter van de raad van toezicht draagt er voor zorg, dat spoedeisende —
gevallen uitgezonderd, ten minste zeven dagen voor de dag van de vergadering hiervan kennis wordt gegeven aan de gemeenteraad, de scholen en de medezeggenschapsraden. Daarbij geeft de voorzitter aan op welke plaats de
agenda en de bijbehorende stukken ter inzage liggen.

2.

—

De vergadering van de raad van toezicht zijn in beginsel openbaar (voor zover de
plaatsruimte dit toelaat), maar de vergadering wordt (al dan niet gedeeltelijk) ~
besloten gehouden, wanneer ten minste twee leden van deze raad hierom vragen
of de voorzitter van deze raad dit nodig acht. Van een besloten (deel van de)

—

vergadering wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt, tenzij de raad van toezicht anders beslist.
Artikel 12. Boekjaar, jaarstukken, begroting.
1. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar.

—
-

2.

Jaarlijks, uiterlijk op vijftien mei, behoudens verlenging van deze termijn met ten —
hoogste vijf maanden door de raad van toezicht op grond van bijzondere
—
omstandigheden (en na overleg met de colleges van burgemeester en wethouders), stelt de bestuurder een jaarrekening en een jaarverslag op over dat boekjaar.

3.
4.

De bestuurder laat de jaarrekening onderzoeken door een door de raad van toezicht aangewezen gecertificeerd accountant. —
De bestuurder stuurt de van een accountantsverklaring voorziene jaarrekening nadat

5.

deze is goedgekeurd door de raad van toezicht uiterlijk een juni direct daarna ter —
kennisname aan de gemeenteraad.
Jaarlijks, uiterlijk een december, stelt de bestuurder een begroting voor het komende
boekjaar op, ter bespreking binnen de raad van toezicht. De bestuurder zendt de
begroting, nadat deze is goedgekeurd door de raad van toezicht, uiterlijk vijftien
december ter kennisname aan de gemeenteraad.
-

—
—

Artikel 13. Statutenwijziging
1. De bestuurder is bevoegd een voorstel tot statutenwijziging op te stellen. Het besluit
tot statutenwijziging is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht. Het besluit tot statutenwijziging, inclusief een juridische fusie of splitsing is voorts onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad. Een besluit tot juridische —
fusie waarbij de stichting als verkrijgende rechtspersoon optreedt, is eveneens
onderworpen aan zodanige goedkeuring.
—
2.

3.
5.

Bij de oproeping tot vergadering van de raad van toezicht, waarin een voorstel tot —
statutenwijziging wordt gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd.
Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is —
opgemaakt. De bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden.
De bestuurder is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledig doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het —
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handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen
welker gebied de stichting haar zetel heeft.
Artikel 14. Ontbinding en vereffening
1. De bestuurder is bevoegd een voorstel op te stellen tot ontbinding van de stichting. Het besluit tot ontbinding is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van
toezicht. Het besluit tot ontbinding is voorts onderworpen aan de goedkeuring van de
2.

3.
4.
5.
6.

gemeenteraad.Voorts is de gemeenteraad in geval van ernstige taakverwaarlozing door de
bestuurder en de raad van toezicht of functioneren in strijd met de wet, bevoegd de
stichting te ontbinden.
Tenzij de raad van toezicht anders besluit, is de bestuurder met de vereffening belast.
De vereffenaar draagt er zorg voor dat van de ontbinding inschrijving geschiedt in het
register bedoeld in artikel 13 lid 5.
De raad van toezicht stelt de bestemming van het batig liquidatiesaldo vast, welke —
goedkeuring van de gemeenteraad behoeft.—
Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze —
statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar
—
uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in -

liquidatie".
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde
termijn onder berusting van de vereffenaar.
Artikel 15. Overgangsbepaling 1.
2.

—
-

De eerste bestuurder wordt in afwijking van artikel 6 lid 2 bij deze benoemd te weten:
de heer B. de Krey.
De eerste leden van de raad van toezicht zijn in overeenstemming met artikel 10 lid 4
door de Raad op (datum) benoemd, en zij zijn:
a. mevrouw C. van Daal-Fischer, die tevens zal fungeren als eerste voorzitter van de
b.

raad van toezicht;
—
de heer J.E. van Dongen, als gewoon lid van de raad van toezicht;

c.
d.

de heer A.P.M. van Commenee, als gewoon lid van de raad van toezicht;
de heer J.P. van Klaveren, als gewoon lid van de raad van toezicht;

—

e. de heer B.M.F. Wolf, als gewoon lid van de raad van toezicht;
f.
de heer LW.M. van der Kolk, als gewoon lid van de raad van t o e z i c h t . —
De personen genoemd onder letters a. en b. zijn de leden van de raad van toezicht die
op bindende voordracht namens de ouders is benoemd. De persoon genoemd onder letter c. is het lid van de raad van toezicht dat op
bindende voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is benoemd).
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De personen genoemd onder de letters d. tot en met f. zijn de leden van de raad van
toezicht die op niet-bindende voordracht van de gemeenschappelijke directeuren van
de scholen van de stichting zijn benoemd.
—
3.

In alle gevallen de stichting betreffende waarin deze statuten of de wet niet voorzien,
beslist de raad van toezicht.
—
-

Şļot
—
Deze akte is verleden te Haarlem op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De
verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
—
De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen
persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de
verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

-

—

