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Inleiding 

Vooraf 

Dit managementstatuut geeft, naast het op basis van de Wet Voortgezet Onderwijs 2020 vereiste 
reglement, een beeld van de basis van dit reglement op grond van de besturingsfilosofie. Tevens is 
in de accountabilitymatrix weergegeven waar, op basis van het reglement, de 
verantwoordelijkheden zijn belegd. 

Besturingsfilosofie 

De ontwikkeling van de governance richt zich voor de school op de noodzaak van een heldere, 
op modern voortgezet onderwijs toegespitste en gerichte besturingsfilosofie en een daaraan 
gekoppelde visie op leiderschap. Deze besturingsfilosofie is geïmplementeerd binnen de 
organisatie, waarbij voor een eventuele benodigde aanpassing van functies en/of de organisatie 
wordt zorggedragen. Het geheel is gericht op borging van deze governance binnen de gehele 
organisatie. 

De school wordt bestuurd volgens de Code Goed Onderwijsbestuur vanuit verantwoordelijkheid, 
professionaliteit, integriteit en openheid in het creëren van publieke waarde en het werken vanuit 
de maatschappelijke opdracht. Door te werken aan onderwijs van hoge kwaliteit, jongeren voor 
te bereiden op deelname aan onze samenleving als beroepsprofessionals en (wereld)burgers, 
creëert het bestuur public value. Daarin wordt het samenspel van bestuur en intern toezicht 
bevorderd, waartoe een bestuurlijk netwerk is opgebouwd waarin interne stakeholders van 
leerlingen, ouders, personeel en externe stakeholders uit onderwijs, overheid, maatschappelijke 
organisaties en ondernemers in de regionale omgeving worden betrokken bij de ontwikkeling van 
het onderwijs en de kwaliteit daarvan op de school. 

In de verdere bewustwording van de genoemde principes van goed bestuur en de kritische 
reflectie op de toepassing hiervan wordt het waarden gedreven handelen van bestuur en intern 
toezicht gestimuleerd. 

Vanuit deze besturingsfilosofie is dit managementstatuut met het daarin opgenomen reglement 
opgesteld. 
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Reglement 

Preambule 

De Wet op het voorgezet onderwijs 2020 (WVO) bepaalt dat bijzondere scholen onder het bestuur 
staan van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die zich het geven van onderwijs 
in de zin van de WVO ten doel stelt, zonder daarbij het maken van winst te beogen. De Stichting 
Berechja College is het bevoegd gezag als bedoeld in de WVO van het Berechja College. 

De stichting hanteert het two-tiermodel. Daarmee voldoet de stichting aan de 
bekostigingsvoorwaarde ‘functiescheiding’ in de WVO: de scheiding van de functies ‘bestuur’ en 
‘intern toezicht’. In de statuten is bepaald dat het bestuur de stichting en de door haar in 
standgehouden school, het Berechja College, bestuurt. De raad is de interne toezichthouder als 
bedoeld in de WVO. Het bestuur vertegenwoordigt het bevoegd gezag en stelt een 
managementstatuut vast, onder goedkeuring van de raad. 

Dit statuut is het managementstatuut als bedoeld in de WVO en is een nadere uitwerking van de 
verhouding tussen het bestuur en de directeuren en regelt de aan het bestuur bij wettelijk 
voorschrift opgedragen taken en bevoegdheden, ten aanzien waarvan het bestuur heeft 
bepaald dat de directeuren de bevoegdheid hebben om in naam van de stichting besluiten te 
nemen met inachtneming van de reikwijdte van de WMS en aanverwante regelingen. 

Het managementstatuut is, na bespreking met de directeuren en na verkregen advies van de MR 
met goedkeuring van de raad, door het bestuur vastgesteld op xx xxxxxxxxx 2022. 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

In dit reglement wordt verstaan onder: 
Stichting: Stichting Berechja College. 
Schoolgemeenschap het Berechja College. 
Statuten de statuten van de stichting. 
Raad Raad van Toezicht van de stichting. 
Bestuur het College van Bestuur van de stichting.  
Directeur Onderwijs schoolleider van het Berechja College.  
Directeur Bedrijfsvoering schoolleider van het Berechja College. 
Teamleider onderwijskundig leider, verantwoordelijk voor het leiden van een team. 
Bestuur-directeurenoverleg  overleg van bestuur en directeuren. 
Managementteamoverleg  beleidsvoorbereidend en operationeel overleg van de directeuren en 

de teamleiders als reguliere afstemming van operationele zaken en ter 
voorbereiding van besluitvorming in het overleg bestuur-directeuren. 

Managementstatuut het statuut zoals bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs. 
MR medezeggenschapsraad zoals bedoeld in de Wet medezeggenschap 

op scholen (WMS). 
Mandateren het machtigen tot het uitoefenen van bevoegdheden in naam en 

onder verantwoordelijkheid van een ander. 
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Submandaat machtiging waarbij de gemandateerde zijn ontvangen bevoegdheid 
doormandateert aan een ander met inachtneming en overneming van 
de regels die zijn opgelegd bij de mandaatverlening. 

Voorbereiden het opstellen en verzorgen van (beleids-)voorstellen ten behoeve van 
besluitvorming. 

Vaststellen handeling gericht op het geldend worden van een document of besluit. 
Goedkeuren beslissing van de Raad van Toezicht om een besluit van het bestuur 

goed te keuren. 

Artikel 2. Managementstatuut: doel en vaststelling 

a) Het managementstatuut bevat bepalingen omtrent de taken en bevoegdheden ten aanzien 
waarvan mandaat plaatsvindt vanuit het bestuur aan de directeuren inclusief richtlijnen voor 
de uitoefening van die taken en bevoegdheden en doormandatering. 
Indien een bepaalde (wettelijke) taak of bevoegdheid niet in dit managementstatuut is 
vermeld, komt deze taak of bevoegdheid toe aan het bestuur of aan de raad op grond van 
de statuten. 

b) Het bestuur stelt het managementstatuut vast na voorafgaande goedkeuring door de raad. 
c) Vaststelling, wijziging of intrekking van dit managementstatuut zijn onderwerp van 

medezeggenschap overeenkomstig het bepaalde in het binnen de stichting geldende 
medezeggenschapsreglement en de WMS. 

d) Tussentijdse wijzigingen van dit managementstatuut, dan wel intrekking of verlenging van de 
werking van dit statuut, geschieden bij afzonderlijk besluit van het bestuur en treden niet eerder 
in werking dan de dag waarop het bestuursbesluit is genomen en voorafgaande goedkeuring 
door de raad is verleend. 

Artikel 3. Mandateren van bestuurstaken 

a) Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en de onder de stichting ressorterende 
schoolgemeenschap, behoudens beperkingen die voortvloeien uit de statuten of het 
bestuursreglement als bedoeld in de wet en draagt verantwoordelijkheid voor al hetgeen de 
wet, de statuten en reglementen aan het bevoegd gezag opdragen. 

b) Het bestuur mandateert de uitoefening van de in dit statuut genoemde taken en 
bevoegdheden aan de directeuren. Het bestuur kan bij een schriftelijke volmacht een 
directeur machtigen om het bestuur te vertegenwoordigen ten aanzien van niet in dit statuut 
vermelde taken en bevoegdheden. 

c) Het bestuur kan nadere aanwijzingen en richtlijnen geven voor de wijze waarop deze taken 
moeten worden uitgevoerd, welke aanwijzingen en richtlijnen de desbetreffende personen 
gehouden zijn om onmiddellijk op te volgen. 

d) Het verlenen van een mandaat laat de bevoegdheid van het bestuur om diens bevoegdheid 
zelf uit te oefenen onverlet. Het mandaat kan, onder inachtneming van maatstaven van 
behoorlijk bestuur, geheel of gedeeltelijk, definitief of tijdelijk worden teruggenomen. Een 
bestuursbesluit tot terugname van een mandaat wordt separaat schriftelijk vastgelegd en is 
door de direct betrokkenen opvraagbaar. 

  



6  

e) Het bestuur kan met betrekking tot mandatering bij schriftelijk besluit aan bepaalde taken en 
bevoegdheden beperkingen of voorwaarden verbinden. 

f) Een directeur kan hem toekomende bevoegdheden met inachtneming van het bepaalde in 
dit managementstatuut in submandaat geven aan een van de andere directeuren of aan een 
teamleider, mits het mandaat dat toestaat. 

g) De directeuren kunnen zich bij het uitoefenen van de aan hen toebedeelde taken en 
bevoegdheden laten ondersteunen door andere personen binnen of buiten de school. 
Dergelijke ondersteuning laat onverlet de eindverantwoordelijkheid van de desbetreffende 
directeur ter zake. 

h) De directeuren en teamleiders voeren overigens alle taken en verantwoordelijkheden uit die in 
de bij zijn functie behorende functiebeschrijving zijn opgenomen. 

Artikel 4. Bestuur 

a) Het bestuur heeft de taak en bevoegdheid om personeelsleden te benoemen, te schorsen en 
te ontslaan. Alvorens tot benoeming van een personeelslid over te gaan dient het bestuur zich 
ervan te overtuigen dat zijn taak in overeenstemming met doel en grondslag van de stichting 
zal worden verricht. 

b) Het bestuur benoemt en ontslaat de directeuren en voert overleg met de directeuren over de 
vaststelling of wijziging van de portefeuilleverdeling. 

c) Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de gesprekkencyclus met alle 
medewerkers. De uitvoering daarvan kan gemandateerd worden aan de directeuren of de 
teamleiders. 

d) Het bestuur geeft leiding aan de directeuren, de bestuurssecretaris, beleidsmedewerker 
bestuurlijke kwaliteitszorg en de bestuurssecretaresse. 

e) Het bestuur voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de directeuren, de 
bestuurssecretaris, beleidsmedewerker bestuurlijke kwaliteitszorg en de bestuurssecretaresse en 
neemt besluiten ten aanzien van hieraan (eventueel) te verbinden rechtspositionele gevolgen. 

f) Het bestuur draagt er zorg voor dat de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de 
teamleiders worden belegd bij de directeuren. 

g) Het bestuur geeft leiding aan de directeuren van de school. 
h) Het bestuur is belast met het voorbereiden, vaststellen, uitvoeren en coördineren van het beleid 

op stichtingsniveau. 
i) Het bestuur stelt het meerjarenbeleidsplan, de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag 

(bestuursverslag) van de stichting vast, met inachtneming van de bevoegdheden van de raad 
en de rechten die de WMS aan de MR toekent. 

j) Het bestuur ziet erop toe dat de jaarrekening van de stichting tijdig wordt toegezonden aan 
het ministerie van OC&W. 

k) Het bestuur voert het financieel beleid op stichtingsniveau. 
l) Het bestuur stelt het meerjaren formatieplan vast. 
m) Het bestuur is bevoegd tot het nemen van besluiten ten aanzien van het uitbesteden van de 

administratie en eventuele andere taken met inachtneming van het in de statuten bepaalde. 
n) Het bestuur is bevoegd tot het toetsen van (wijzigingen in) reglementen aan verenigbaarheid 

met de statuten en managementstatuut. 
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o) Het bestuur stelt het beleid met betrekking tot toelating, schorsing en verwijdering van 
leerlingen vast en besluit over voorstellen inzake verwijdering van leerlingen. 

p) Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in het overleg met werkgeversorganisaties, 
verenigingen van schoolbesturen en schoolraden waarbij de scholen zijn aangesloten en in het 
overleg met centrales van overheids- en onderwijspersoneel en lokale en regionale 
overlegorganen die direct of indirect betrekking hebben op de onderwijspolitiek in de regio 
waar de school is gevestigd. 

q) Het bestuur behandelt een bezwaarschrift op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht 
gericht tegen een besluit dat door of namens de stichting is genomen. 

r) Het bestuur voert overleg met de MR over de onderwerpen die tot zijn bevoegdheid behoren. 
s) Bestuur en directeuren dragen gezamenlijk zorg voor een voor de MR passende uitwerking. 
t) Het bestuur is belast met het vaststellen of wijzigen van de klachtenregeling, 

klokkenluidersregeling en integriteitscode. 
u) Bestuur en directeuren maken op basis van een jaarplan jaarlijks afspraken over te behalen 

resultaten. 
v) Het bestuur stelt het medezeggenschapsreglement en medezeggenschapsstatuut van de MR 

vast. 
w) Het bestuur conformeert zich aan de uitspraken van de Commissie van Beroep waarbij de 

stichting krachtens de CAO-vo op grond van het Burgerlijk Wetboek Boek 7 artikel 671a lid 2 is 
aangesloten. 

x) De stichting kent een klachtenregeling ten behoeve van medewerkers, leerlingen en ouders 
conform het gestelde in de Wet op het voortgezet onderwijs. Klachten die niet via de 
klachtenregeling van de stichting kunnen worden opgelost, kunnen voorgelegd worden aan 
een Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. 

Artikel 5. De directeuren en teamleiders 

a) De school wordt geleid door de directeuren onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De 
directeuren laten zich bijstaan door de teamleiders. 

b) De directeur Onderwijs geeft leiding aan de teamleiders. 
c) De directeur Bedrijfsvoering geeft leiding aan de personeelsleden in de domeinen 

onderwijsondersteunend aan kind c.q. aan systeem, finance & control, human resource 
development, ICT, PR, communicatie & marketing, huisvesting/facilitair/beheer, staf. 

d) De directeuren zijn op de school integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, 
het borgen en ontwikkelen van de kwaliteit en het onderwijsbeleid van de school, de uitvoering 
van het beleid op het gebied van financiën, personeel en alle ondersteunende terreinen, 
binnen de kaders van het beleid van de stichting en binnen de kaders van de goedgekeurde 
begroting. Hiervoor kunnen de directeuren gebruikmaken van alle bevoegdheden die voor 
deze integrale verantwoordelijkheid nodig zijn, met inachtneming van de bepalingen van dit 
managementstatuut en andere regelingen van de stichting. 

e) De directeuren brengen adviezen uit aan het College van Bestuur omtrent te ontwikkelen 
strategische doelen en ontwikkelingen aangaande het te voeren meerjaren 
onderwijsbeleid. 
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f) Directeuren initiëren, coördineren en evalueren beleidsuitgangspunten en activiteiten ten 
behoeve van onderwijskundige innovaties. 

g) Directeuren zetten onderzoeken op ter evaluatie van het gevoerde onderwijsbeleid, voeren 
deze uit en doen op basis van de uitkomsten voorstellen aan het College van Bestuur. 

h) Directeuren leggen verantwoording af aan het College van Bestuur over het ontwikkelde en 
uitgevoerde meerjaren onderwijsbeleid. 

i) Directeuren leggen verantwoording af aan het College van Bestuur over het leidinggeven aan 
teamleiders. 

j) Een directeur kan taken en bevoegdheden doormandateren aan de teamleiders, hetgeen 
jaarlijks wordt vastgelegd in een apart overzicht. Dit overzicht wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan het bestuur [als onderdeel van het jaarplan]. 

k) De directeuren zijn verantwoordelijk voor de personele zorg, het personeelsbeheer, de 
werving en selectie van personeel. 

l) De directeuren zijn bevoegd tot het voordragen voor benoeming, schorsing en ontslag van 
medewerkers bij het bestuur. 

m) De directeuren zijn bevoegd tot het doen van uitgaven binnen de voor de school vastgestelde 
begroting, zonder hiervoor vooraf de expliciete goedkeuring van het bestuur te hebben 
verkregen. Kaders en richtlijnen hieromtrent zijn vastgelegd in de procuratieregeling. 

n) De directeuren vertegenwoordigen ieder de school extern, met uitzondering van formele 
vertegenwoordigingen waar het bevoegd gezag bestuur geacht wordt dat te doen. 

o) De directeuren zijn ieder verantwoordelijk voor behartiging en uitvoering van het 
stichtingsbeleid inzake de identiteit van de school. 

Artikel 6. Teamleiders 

a) De teamleiders staan de directeuren bij. 
b) Onder leiding van de directeuren leveren de teamleiders een bijdrage aan het schoolplan. Het 

bestuur stelt het plan vast. 
c) Onder leiding van de directeuren geven de teamleiders uitvoering aan lokale budgettaire- en 

bedrijfsvoering doelstellingen en aan het vastgestelde beleid. 
d) De teamleiders werken binnen de door de directeuren gemandateerde bevoegdheden. 
e) De teamleiders leggen verantwoording af aan de directeuren over de beleidsvoorbereiding en 

-uitvoering, de bijdragen aan de ontwikkeling van het centrale beleid van de 
scholengemeenschap en het leiding geven. 

f) De teamleiders dragen zorg voor een meerjaren onderwijsprogrammering voor het team. 
g) De teamleiders dragen zorg voor de personele zorg, het personeelsbeheer, de werving en 

selectie van personeel onder verantwoordelijkheid van de directeur. 
h) De teamleiders geven leiding aan de docenten, voeren functionerings- en 

beoordelingsgesprekken met de medewerkers binnen hun team. 
i) Voor wat betreft eventuele rechtspositionele gevolgen van de gehouden 

beoordelingsgesprekken doen de teamleiders voorstellen aan de directeuren. 
j) De directeuren en de teamleiders maken jaarlijks afspraken over te behalen resultaten. 
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Artikel 7. Overlegstructuren 

1. Bestuur-directeurenoverleg 

a) Het bestuur-directeurenoverleg is het overleg van bestuur en directeuren. 
b) In het bestuur-directeurenoverleg worden de relevante onderwijs- en bedrijfsvoering 

beleidskeuzes inhoudelijk besproken en wordt het bestuur geadviseerd betreffende te nemen 
besluiten. 

c) De directeuren voeren regelmatig werkoverleg ter onderlinge afstemming en ter voorbereiding 
op het overleg met het bestuur. 

d) Het bestuur-directeurenoverleg vindt periodiek plaats onder leiding van het bestuur, volgens 
een daartoe opgestelde planning. 

e) De voorzitter van het college van bestuur is voorzitter van het overleg. Deze kan bij afwezigheid 
een van de directeuren aanwijzen als plaatsvervangend voorzitter. 

f) Het overleg is gericht op advisering aan het bestuur. De deelnemers aan dit overleg adviseren 
hierin ieder vanuit hun eigen rol. 

g) Van het bestuur-directeurenoverleg wordt verslag van actiepunten gemaakt. De deelnemers 
aan het overleg ontvangen dit verslag ter kennisname. 

h) In het geval van tegengestelde of tegenstrijdige belangen binnen het overleg, is het 
uiteindelijke besluit van het bestuur hierin leidend, met inachtneming van het in de statuten 
bepaalde. 

2. Managementteamoverleg 

a) Het MT-overleg is een beleidsvoorbereidend en operationeel overleg van de directeuren en de 
teamleiders als reguliere afstemming van operationele zaken en ter voorbereiding van 
besluitvorming in het overleg bestuur-directeuren. 

b) Leden van de staf en/of adviseurs kunnen op verzoek deelnemen aan het MT-overleg. 
c) De deelnemers bepalen zelf de frequentie van de overleggen. 

Artikel 8. Beleidscyclus 

a) Het bestuur is verantwoordelijk voor de begrotingen en jaarrekeningen, en het 
bestuursjaarverslag van de stichting. Deze documenten worden aan de MR ter informatie 
toegezonden. 

b) De directeuren zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de schoolbegroting, het schoolplan, 
de schoolgids, het schoolformatieplan en het schooljaarverslag. Het schooljaarverslag omvat 
tevens de informatie ten behoeve van het bestuursverslag van de stichting. 

Artikel 9. Rapportage en verantwoording 

a) De directeuren verstrekken aan het bestuur alle noodzakelijke informatie, op verzoek of uit 
eigen beweging, ten aanzien van het uitoefenen van hun taken en bevoegdheden. 

b) De directeuren leggen eenmaal per kwartaal, binnen drie weken na afloop van het kwartaal, 
in een schriftelijke managementrapportage aan het bestuur verantwoording af over de 
voortgang van de uitvoering van het jaarplan en de begroting, conform de richtlijnen die 
hiervoor door het bestuur zijn vastgesteld. 
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Artikel 10. Vernietiging of schorsing van besluiten 

a) Besluiten van een directeur over een aan hem verleend mandaat kunnen wegens strijd met 
enige geldende regel en/of wegens (mogelijke) schade aan de belangen van de stichting 
en/of de school door het bestuur bij schriftelijk gemotiveerd besluit geheel of gedeeltelijk 
worden vernietigd. 

b) Het bestuur kan besluiten van de directeur schorsen en vernietigen indien een directeur buiten 
de eigen bevoegdheden is getreden, waaronder ook te verstaan verplichtingen aangaan die 
de begroting overschrijden of in strijd handelen met vastgesteld beleid. 

c) Het bestuur kan een besluit van een directeur dat naar zijn oordeel voor vernietiging in 
aanmerking komt, bij schriftelijk gemotiveerd besluit voor ten hoogste één maand geheel of 
gedeeltelijk schorsen. Indien binnen de in de eerste volzin bedoelde termijn door het bestuur 
geen besluit als bedoeld in het eerste lid is genomen, vervalt de schorsing. 

Artikel 11. Slotbepalingen 

a) Het managementstatuut treedt in werking op xx xxxxxxxx 2022, geldt voor een periode van 
vier jaren na die datum en zal op zijn laatst aan het eind van het vierde jaar worden 
geëvalueerd. Of zoveel eerder als nodig is op basis van wijzigingen die verband houden met 
hetgeen in dit statuut is geregeld. Is wijziging niet aan de orde dan wordt de werkingsduur 
stilzwijgend verlengd met een jaar. 

b) Het bestuur stelt het managementstatuut, alsmede elke wijziging daarvan, zo spoedig mogelijk 
na de vaststelling op een voor eenieder toegankelijke wijze beschikbaar. 

c) In gevallen waarin dit statuut niet voorziet, alsmede in geval van geschillen over de uitleg of de 
toepassing van dit statuut, beslist het bestuur, na overleg met de directeuren. 
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Accountabilitymatrix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leidinggeven 

• Leidinggeven aan directeuren 

• Leidinggeven aan teamleiders 

• Leidinggeven aan staf 

• Leidinggeven aan docenten 
 

Algemeen 

• Voorbereiden beleid op stichtingsniveau 

• Vaststellen beleid op stichtingsniveau 

• Uitvoeren beleid op stichtingsniveau 

• Coördineren beleid op stichtingsniveau 

• Vaststellen of wijzigen van de klachtenregeling 

• Vaststellen of wijzigen van de klokkenluidersregeling 

• Vaststellen of wijzigen van de integriteitscode 

• Vaststellen medezeggenschapsstatuut 

• Vaststellen reglement MR 

• Vertegenwoordigen stichting 

• Behandelen bezwaarschriften 

• Voeren van overleg met de MR 

• Vertegenwoordigen van de school 

• Verantwoordelijkheid behartiging en uitvoering van het 
stichtingsbeleid inzake de identiteit van de school 

• Zorgdragen voor een meerjaren onderwijsprogrammering voor 
het team. 

Organisatie 

• Portefeuilleverdeling directeuren 
 

Onderwijs 

• Vaststellen meerjarenbeleidsplan 
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• Vaststellen schoolplan 
 

   

• Adviseren ten behoeve van het schoolplan 
 

   

• Realiseren onderwijskwaliteit    

• Ontwikkeling onderwijsbeleid   

• Verantwoording meerjaren onderwijsbeleid   

• Initiëren, coördineren en evalueren onderwijskundige innovaties   

• Verantwoording aan directeuren voor beleidsvoorbereiding en 
-uitvoering 

    

Personeel 
    

• Benoeming personeelsleden     

• Schorsing personeelsleden    

• Ontslag personeelsleden    

• Realisatie gesprekkencyclus personeelsleden    

• Functionerings- en beoordelingsgesprekken directeuren    

• Functionerings- en beoordelingsgesprekken bestuurssecretaris, 
beleidsmedewerker bestuurlijke kwaliteitszorg, bestuurssecretaresse 

    

• Functionerings- en beoordelingsgesprekken teamleiders    

• Functionerings- en beoordelingsgesprekken binnen het team     

• Voordragen benoeming, schorsing en ontslag van medewerkers bij het 
bestuur 

   

• Voorstellen doen aangaande eventuele rechtspositionele gevolgen 
van beoordelingsgesprekken 

    

• Verantwoordelijkheid voor de personele zorg    

• Uitvoeren van de personele zorg     

• Verantwoordelijkheid voor het personeelsbeheer    

• Uitvoeren van het personeelsbeheer     

• Verantwoordelijkheid voor de werving en selectie van personeel    

• Uitvoeren van de werving en selectie van personeel     

Financieel beleid 
    

• Vaststellen begroting     

• Vaststellen jaarrekening 
 

 
 

 
 

 

 

• Vaststellen bestuursverslag  

• Voeren financieel beleid op stichtingsniveau  

• Voeren financieel beleid op schoolniveau    

• Uitvoeren financieel beleid     

• Uitvoeren bedrijfsvoeringsbeleid    

• Uitvoering personeelsbeleid    
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Formatiebeleid 
    

• Vaststellen meerjaren formatieplan     

Leerlingen 
    

• Vaststellen beleid tot toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen     

• Besluiten over verwijdering van leerlingen    
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