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Begripsbepalingen 
In dit reglement wordt verstaan onder: 

Stichting: Stichting Berechja College te Urk 

Scholengemeenschap het Berechja College te Urk 

Statuten de statuten van de stichting 

College van Bestuur het College van Bestuur van de stichting 

Raad van Toezicht de Raad van Toezicht van de stichting 

 

Artikel 1. Eindverantwoordelijkheid van het College van Bestuur 
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de uitoefening van de statutair aan haar toegekende 

verantwoordelijkheden. De statutaire verantwoordelijkheden en bevoegdheden staan weergegeven in 

artikel 3. 

 

Artikel 2. Samenstelling 
1. Het College van Bestuur bestaat uit één lid. 

2. Het College van Bestuur maakt ook deel uit van de directie van de school. Het College van 

Bestuur heeft derhalve de functie van directeur-bestuurder. 

3. Het College van Bestuur is op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst bij de Stichting. Het 

College van Bestuur dient de grondslag en het doel van de Stichting te onderschrijven en uit te 

dragen.  

4. Benoeming, schorsing en ontslag van het College van Bestuur geschiedt door de Raad van 

Toezicht.  

5. Ingeval van belet of ontstentenis van het College van Bestuur neemt de Raad van Toezicht de 

taken van het College van Bestuur over, onverminderd de verplichting zo spoedig mogelijk in de 

ontstane vacature(s) te voorzien. De Raad van Toezicht is bevoegd om één of meer personen, al 

dan niet uit zijn midden, daartoe te wijzen. 

6. De Raad van Toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden van het College van Bestuur vast. 

 

Artikel 3. Taken en bevoegdheden 
1. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting en de door de Stichting in 

stand gehouden onderwijsinstellingen, met uitzondering van die taken en bevoegdheden die op 

grond van deze statuten expliciet aan de Raad van Toezicht zijn toegekend. 

2. Het College van Bestuur kan bepaalde (bestuurs)taken opdragen aan (leden van) het 

management van de binnen de scholengemeenschap aanwezige organisatorische eenheden. 

3. Het College van 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 

College van Bestuur zich ervan te overtuigen dat zijn taak in overeenstemming met doel en 

grondslag van de stichting zal worden verricht.  

4. Het College van Bestuur heeft voorafgaande 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 een bedrag van honderd 

duizend euro overschrijdt; 

b. de beëindiging van de dienstbetrekking van meer dan 10% van het aantal werknemers 

tegelijkertijd of binnen een kort tijdbestek; 

c. ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van meer dan 10% van het aantal 

werknemers in dienst van de stichting; 

d. een aanvraag tot faillissement of van surseance van betaling; 
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e. stichten, opheffen, samenvoegen, overnemen of overdragen of afsplitsing van (een deel 

van) de scholen; 

f.  het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon 

indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting of de 

in stand te houden scholen; 

g.  het vaststellen, wijzigen of intrekken van de statuten en reglementen waaronder dit 

bestuursreglement, het huishoudelijk reglement en het managementstatuut; 

h.  het vaststellen van het financiële beleid, de begroting en begrotingswijzigingen, de 

jaarrekening, het jaarverslag en het treasurystatuut; 

i.  het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van de 

registergoederen; 

j.  het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling 

voor een schuld van een ander verbindt. 

5. Het College van Bestuur laat zich bij het vervullen van taken en het uitoefenen van bevoegd-

heden gevraagd of ongevraagd adviseren door: 

a. de sectordirecteuren en de staffunctionarissen; 

b. de MR tenminste voor zover de betrokken reglementen dit voorschrijven; 

c. andere in dienst zijnde of door het College van Bestuur te benoemen deskundigen. 

Voorts kan het College van Bestuur zich bij het vervullen van taken en het uitoefenen van 

bevoegdheden laten adviseren door commissies van advies en bijstand. 

 

Artikel 4. Vertegenwoordiging stichting 
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het College van Bestuur.  

2. Het College van Bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer leden van het management van 

de binnen de scholengemeenschap aanwezige organisatorische eenheden, alsook aan derden, 

om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 

3. In geval van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en het College van Bestuur wordt de 

stichting vertegenwoordigd door personen die daar voor door de Raad van Toezicht zijn of 

worden aangewezen. 

 

Artikel 5. Informatievoorziening 
1. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens 

taak noodzakelijke gegevens. De informatieverstrekking omvat in ieder geval: 

a. de beleidsplannen; 

b. de meerjarenbegroting met inbegrip van de jaarlijkse begroting, het formatieplan, de 

jaarrekening, de accountantsverklaring, het jaarverslag; 

c. tussentijdse rapportages op hoofdlijnen van beleid, voor zover het kwartaalrapportages 

betreft binnen een maand na afloop van het kwartaal waarop de rapportage betrekking heeft, 

en voor zover het jaarrapportages betreft binnen een kwartaal na afloop van het jaar waarop 

de rapportage betrekking.  

2. De plannen als bedoeld in lid 1 onder a voldoen aan de volgende criteria: 

a. een heldere visieomschrijving; 

b. een heldere verkenning van de omgeving (leerlingenpopulatie, sociale context); 

c. concrete doelen; 

d. een beschrijving van de uitvoering op hoofdlijnen; 

e. een beschrijving van de wijze van aanpassing gedurende het proces; 

f. een tijdsindicatie van realisering van de gestelde doelen; 
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g. een indicatie van de noodzakelijke investeringen en/of de verwachte opbrengsten c.q. 

besparingen; 

h. een evaluatie van het gevoerde beleid; 

i. een inventarisatie van de risico’s (kansen op en impact bij verwerkelijking van het risico). 

3. Het College van Bestuur voorziet in een secretariaat ten behoeve van de Raad van Toezicht. 

 

Artikel 6. Boekjaar en jaarstukken 
1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.  

2. Het College van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting zodanig 

aantekeningen te doen houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen worden 

gekend. De aantekeningen dienen te voldoen aan de normen, welke naar de eisen des tijds in 

verband met de desbetreffende overheidsvoorschriften daaraan dienen te worden gesteld. 

3. In afwijking van het bepaalde in artikel 5 lid 1 onder c brengt het College van Bestuur binnen zes 

maanden na afloop van het boekjaar een financieel jaarverslag, tenminste omvattende een 

balans en een staat van baten en lasten, uit. 

4. De jaarrekening wordt vergezeld van een verklaring van een door de Raad van Toezicht 

aangewezen registeraccountant (RA). 

 

Artikel 7. Slotartikel 
In alle gevallen waarin het reglement niet voorzien beslist de voorzitter van het College van Bestuur. 

Van een dergelijk beslissing wordt de Raad van Toezicht in zijn eerstvolgende vergadering door het 

College van Bestuur op de hoogte gesteld, tenzij mededeling aan de Raad van Toezicht geen uitstel 

kan dulden. 

 

 

 

 

 

 


