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STATUTENWIJZIGING

Heden, tien november tweeduizend negen, verschenen voor mij, Mr Catherina ---
Francisca Johanna Maria van Loon-Groenen, notaris te Valkenswaard: ------------
1. de weledelgeleerde heer Drs. Henricus Maria Gerardus Derks, werkzaam en -

woonplaats kiezende ten kantore van na te noemen stichting aan het Pastoor -
Jansenplein 21 te 5504 BS Veldhoven, geboren te Venray op zeven december 
negentienhonderd vierenvijftig, zich gelegitimeerd hebbende met paspoort ---
NJ6463236, geldig tot twaalf juli tweeduizend tien; ------------------------------

2. mevrouw Ida Catharina Antonetta Nicolaas van Hoof, werkzaam en ----------
woonplaats kiezende ten kantore van na te noemen stichting aan het Pastoor -
Jansenplein 21 te 5504 BS Veldhoven, geboren te Eindhoven op dertig -------
januari negentienhonderd zeventig, zich gelegitimeerd hebbende met paspoort 
NH7608669, geldig tot drieëntwintig februari tweeduizend tien. ---------------

De comparanten, vormende het voltallige bestuur van na te noemen stichting, ----
verklaarden bij deze te willen overgaan tot wijziging van de statuten van na te ----
noemen stichting en gaven daartoe vooraf te kennen als volgt: ----------------------
INLEIDING -------------------------------------------------------------------------------
Op éénendertig december negentienhonderd achtenzestig werd opgericht de ------
stichting “Stichting Katholiek Onderwijs Zuid/Oost Kempen,” gevestigd te ---
Veldhoven; de stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant te Eindhoven onder dossiernummer 
41087967. -----------------------------------------------------------------------------------
De stichting wordt thans geregeerd door de statuten zoals opgenomen in een akte 
van Statutenwijziging op negenentwintig september tweeduizend zes verleden ---
voor Mr. J.W.G.M. Bazelmans, voorheen notaris te Valkenswaard. -----------------
Bij besluit van het stichtingsbestuur werd, met inachtneming van het bepaalde in -
artikel 13 en 15 van haar statuten, doch onder voorbehoud van goedkeuring van --
de Raad van Toezicht rechtsgeldig, besloten tot wijziging van artikel 7 van de ----
statuten. --------------------------------------------------------------------------------------

*/. Van voormelde goedkeuring blijkt uit de notulen van die vergadering de dato ----
vijfentwintig september tweeduizend negen, van welke notulen een kopie aan ----
deze akte is gehecht (bijlage 1). ----------------------------------------------------------
Aangezien het enkel betreft het wijzigen van artikel 7 van de statuten is hiervoor -
geen nadere goedkeuring nodig en wordt hiervoor enkel verwezen naar artikel 15 
van de statuten. -----------------------------------------------------------------------------
STATUTENWIJZIGING ---------------------------------------------------------------
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden dat in verband met de ------
uitbreiding van het College van Bestuur van één persoon naar twee personen -----
artikel 7 in dier voege dient te worden aangepast dat vertegenwoordiging ook kan 
plaatsvinden door één van de leden van het College van Bestuur --------------------
INTEGRALE TEKST GEWIJZIGDE STATUTEN -------------------------------
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De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden dat de integrale tekst van de 
statuten, met inachtneming van voormelde wijziging, met ingang van heden, luidt 
als volgt: -------------------------------------------------------------------------------------
STATUTEN --------------------------------------------------------------------------------
NAAM, VESTIGING EN DUUR ------------------------------------------------------
artikel 1 -------------------------------------------------------------------------------------
1. De Stichting draagt de naam, “Stichting SKOzoK”, Samen Koersen op ----

zichtbare onderwijskwaliteit. ------------------------------------------------------
2. Zij is gevestigd te Veldhoven. -------------------------------------------------------
3. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. ---------------------------------------------
DOEL ---------------------------------------------------------------------------------------
artikel 2 -------------------------------------------------------------------------------------
1. De Stichting heeft, zonder winstoogmerk, ten doel de bevordering van het ---

algemeen bijzonder, katholiek en protestants christelijk primair onderwijs in 
de regio Zuid-Oost Kempen. --------------------------------------------------------

2. De Stichting beoogt op haar scholen onderwijs te geven zowel op katholieke, 
algemeen bijzondere als protestants christelijke grondslag. ---------------------
- Voorzover het katholiek onderwijs betreft wil zij daarbij handelen -------

volgens de algemene regelingen voor het katholiek onderwijs, die op ----
grond van het gezamenlijk overleg in de Nederlandse Katholieke ---------
Schoolraad zijn vastgesteld, alsmede handelen volgens het Algemeen ---
Reglement voor het Katholiek Onderwijs. ------------------------------------

- Voorzover het algemeen bijzonder onderwijs betreft gaat de Stichting ---
hierbij uit van gelijkwaardige aandacht voor de godsdienstige, ------------
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de 
Nederlandse samenleving met onderkenning van de betekenis van de ----
verscheidenheid van die waarden. Daarbij zal de waarden- en -------------
normenoverdracht erop zijn gericht dat de leerling een ---------------------
levensbeschouwing kan opbouwen en van daaruit een eigen inbreng kan 
hebben, een en ander met respect voor de levens- en ------------------------
maatschappijbeschouwing van anderen. --------------------------------------

- Voor zover het protestant christelijk onderwijs betreft beoogt zij vorm en 
inhoud te geven aan de protestants christelijke identiteit door onderwijs -
te doen geven naar het voorbeeld dat Christus heeft gegeven door Zijn --
leven, met de bijbel, Gods Woord, als grondslag. Aandacht zal worden --
besteed aan de godsdienstige vorming van de leerlingen. -------------------

MIDDELEN -------------------------------------------------------------------------------
artikel 3 -------------------------------------------------------------------------------------
De Stichting tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door: ----------
1. het oprichten, overnemen en beheren van één of meer katholieke, algemeen  -

bijzondere en/of protestants christelijke scholen binnen de in artikel 2 --------
genoemde gemeenten. In een aan deze statuten gehechte bijlage (bijlage 5) -
die daarmee een onlosmakelijk geheel vormt - worden de namen opgenomen 
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van de onder de Stichting ressorterende scholen, onder vermelding van hun --
denominatieve richting. In geval van een besluit tot uitbreiding van het aantal 
scholen zal het bestuur binnen dertig (30) dagen nadien kennis geven aan de 
Nederlandse Katholieke Schoolraad te Den Haag, de Vereniging voor --------
Bijzondere scholen te Den Haag en de Besturenraad voor Protestants ---------
Christelijk Onderwijs te Voorburg, met vermelding van de denominatie van -
de nieuwe school en de gemeente waarin deze gelegen is. Onverminderd het 
elders in deze statuten bepaalde, geldt dat in het schoolplan wordt aangegeven 
op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de identiteit van de door -
haar bestuurde scholen; --------------------------------------------------------------
a. op katholieke scholen aandacht wordt besteed aan de godsdienstige ------

vorming van de leerlingen overeenkomstig hetgeen daarover in het Alge-
meen Reglement voor het Katholiek Onderwijs is bepaald; ----------------

b. op algemeen bijzondere scholen onderwijs wordt gegeven met ------------
eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging. Aan de ---------
algemeen bijzondere scholen wordt gelegenheid gegeven tot het volgen -
van godsdienstonderwijs en/of vormend onderwijs op ----------------------
levensbeschouwelijke grondslag. ----------------------------------------------

c. op protestants christelijke scholen aandacht wordt besteed aan de --------
godsdienstige vorming van de leerlingen op protestants christelijke ------
grondslag. -------------------------------------------------------------------------

2. het samenwerken met instellingen die een gelijk of gelijksoortig doel ---------
nastreven als onder artikel 2 is omschreven; ---------------------------------------

3. het benutten van alle andere wettige middelen die ter bereiking van het doel -
van de Stichting nuttig kunnen zijn. ------------------------------------------------

ORGANEN --------------------------------------------------------------------------------
artikel 4 -------------------------------------------------------------------------------------
De Stichting kent als organen in de zin van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ---
een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. -----------------------------------
Voorts kent de Stichting een Directeurenberaad als adviesorgaan. ------------------
COLLEGE VAN BESTUUR -----------------------------------------------------------
artikel 5 -------------------------------------------------------------------------------------
1. De Stichting kent een College van Bestuur, dat bevoegd is tot alle daden van 

bestuur en beheer, behoudens beperkingen voortvloeiend uit de statuten en/of 
de wet. Het College van Bestuur oefent het bevoegd gezag uit zoals bedoeld -
in de Wet op het primair onderwijs en weet zich dienaangaande gehouden aan 
de bepalingen van het wettelijk verplichte managementstatuut. -----------------

2. Het College van Bestuur bestaat uit een dusdanig aantal natuurlijke personen 
als overeenkomt met minimaal één (1) en maximaal drie (3) -------------------
fulltimerequivalent (FTE).  ----------------------------------------------------------

3. De leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van ---
Toezicht. De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter van het College van -
Bestuur in functie. --------------------------------------------------------------------
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4. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige --------------------
arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van Bestuur geschieden ---
door de Raad van Toezicht. ----------------------------------------------------------

5. De leden van het College van Bestuur kunnen met inachtneming van ---------
arbeidsrechtelijke bepalingen door de Raad van Toezicht te allen tijde worden 
berispt, geschorst en ontslagen. -----------------------------------------------------

6. Tot schorsing of ontslag kan slechts worden besloten nadat het betreffende lid 
van  het College van Bestuur in de gelegenheid is gesteld zich tegenover de -
Raad van Toezicht te verdedigen. ---------------------------------------------------

7. Een schorsing van een lid van het College van Bestuur die niet binnen drie --
maanden is gevolgd door een ontslagbesluit, vervalt door het enkel verloop --
van die termijn. ------------------------------------------------------------------------

8. Het lid van het College van Bestuur dat is geschorst, is niet bevoegd de in de 
statuten of het huishoudelijk reglement aan hem toegekende bevoegdheden --
uit te oefenen. -------------------------------------------------------------------------

9. Het hiervoor omtrent schorsing en ontslag van een lid van het College van ---
Bestuur bepaalde laat onverlet hetgeen in de desbetreffende --------------------
arbeidsovereenkomst werd overeengekomen. -------------------------------------

10. Het lidmaatschap van het College van Bestuur eindigt: --------------------------
a. door overlijden; ------------------------------------------------------------------
b. door ontslag, gegeven door - en bij besluit van - de Raad van Toezicht; -
c. door ontslag door de Rechtbank op grond van de wet; ----------------------
d. door ontslagneming.--------------------------------------------------------------

11. In geval van een vacature draagt de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk -
zorg voor een invulling van de vacante functie. Indien het College van -------
Bestuur uit meerdere leden bestaat vormen de overige leden of vormt het ----
overgebleven lid van het College van Bestuur niettemin het wettige bestuur. -

12. Ingeval van ontstentenis of belet van het College van Bestuur treft de Raad --
van Toezicht zo spoedig mogelijk een voorziening door een of meer ----------
personen, in beginsel niet uit zijn midden, tijdelijk te belasten met het --------
bestuur. De Raad van Toezicht zal zo spoedig mogelijk een definitieve -------
voorziening treffen. -------------------------------------------------------------------

13. Besluitvorming en werkwijze van het College van Bestuur worden vastgelegd 
in een reglement op het College van Bestuur, dat de goedkeuring behoeft van 
de Raad van Toezicht. ----------------------------------------------------------------

14. De leden van het College van Bestuur dienen doel en grondslag van de -------
Stichting te onderschrijven, zoals genoemd in artikel 2 lid 2. -------------------

RAAD VAN TOEZICHT ---------------------------------------------------------------
Artikel 6 ------------------------------------------------------------------------------------
1. De Stichting heeft een Raad van Toezicht bestaande uit minimaal vijf en -----

maximaal zeven natuurlijke personen. ---------------------------------------------
2. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het 

College van Bestuur, op de gang van zaken binnen de Stichting en de onder -
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de Stichting ressorterende instellingen, een en ander met het oog op de -------
belangen van de Stichting en de daaronder ressorterende instellingen. De ----
Raad van Toezicht kan het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd -----
adviseren. De Raad van Toezicht oefent voorts die taken en bevoegdheden uit 
die hem in deze statuten zijn opgedragen en toegekend. -------------------------
Met inachtneming van het bepaalde in de Wet Persoonsregistratie en verdere 
privacy beschermende bepalingen, heeft de Raad van Toezicht of een of meer 
van zijn daartoe gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de ------
Stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden, --
waarden en boeken van de Stichting ------------------------------------------------

3. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van ------
Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht dienen de doelstelling en -------
grondslag van de Stichting te onderschrijven. -------------------------------------
Bij de benoeming van leden van de Raad van Toezicht wordt acht geslagen --
op het adviesrecht, casu quo het recht om een voordracht te doen, zoals dat in 
het Reglement voor de Raad van Toezicht nader is – dan wel zal worden - ---
uitgewerkt. -----------------------------------------------------------------------------
Voorts wordt er bij de samenstelling van de Raad van Toezicht op gelet dat --
de leden door aanleg, persoonlijkheid, ervaring en beleving van entiteiten, de 
geschiktheid bezitten om in teamverband toezicht te houden en wordt in acht 
genomen hetgeen is bepaald in wet en regelgeving te dezer zake. --------------
Er wordt bij de samenstelling van de Raad van Toezicht geprobeerd een -----
zodanige combinatie van leden te verkrijgen (getalsmatig) dat deze een ------
afspiegeling is van de door de Stichting bestuurde scholen naar richting, -----
waarbij van de leden die in de Raad van Toezicht zitting hebben tenminste --
van iedere door de Stichting bestuurde richtingen, een lid participeert. --------

4. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter, een -----------------
plaatsvervangend voorzitter en – desgewenst - een secretaris. ------------------

5. De Raad van Toezicht is belast met het nemen van de volgende besluiten: ---
a. het benoemen, berispen, schorsen en ontslaan van de leden van het ------

College van Bestuur, alsmede het in verband daarmee voeren van --------
gerechtelijke procedures; -------------------------------------------------------

b. het nemen van tijdelijke bestuursmaatregelen bij ontstentenis van het ----
College van Bestuur; ------------------------------------------------------------

c. het benoemen van een externe accountant; -----------------------------------
d. het vaststellen of wijzigen van het reglement voor de Raad van Toezicht.

6. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, ------------
onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de -----------
navolgende bestuursbesluiten: -------------------------------------------------------
a. besluiten ten aanzien van het aantal leden van het College van Bestuur, -

zoals bedoeld in artikel 5 lid 2. -------------------------------------------------
b. besluiten tot het vaststellen of wijzigen van het reglement op het College 

van Bestuur; ----------------------------------------------------------------------



2009.000754.01/KG -6-

c. besluiten tot het vaststellen of wijzigen van de statuten van de Stichting; 
d. besluiten tot bestuursoverdracht, juridische fusie, splitsing of ontbinding 

van de Stichting; -----------------------------------------------------------------
e. besluiten tot het vaststellen en wijzigen van de begroting, de jaarrekening 

en het financieel jaarverslag van de Stichting; -------------------------------
f. besluiten tot vaststelling van de strategische plannen en --------------------

meerjarenbeleidsplannen; -------------------------------------------------------
g. besluiten tot opheffing, stichting, overname, overdracht of afsplitsing van 

één of meer scholen; -------------------------------------------------------------
h. besluiten tot het aanvragen van surseance van betaling of faillissement. -

7. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht gevraagd en --------
ongevraagd alle informatie die de Raad van Toezicht redelijkerwijs nodig ----
heeft voor de vervulling van zijn taken. Het College van Bestuur informeert -
de Raad van Toezicht in ieder geval indien zich fricties van belang voordoen 
binnen het College van Bestuur. ----------------------------------------------------

8. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor de tijd van drie ---
jaren. Zij zijn ten hoogste tweemaal herbenoembaar. De Raad van Toezicht -
stelt een rooster van aftreden op. ----------------------------------------------------
Een (her)benoeming betekent niet ipso facto (her)benoeming in de functie ---
welke het afgetreden lid vervulde. --------------------------------------------------

9. Het College van Bestuur kan bepalen dat aan de leden van de Raad van ------
Toezicht een vergoeding wordt toegekend. In dat geval wordt in de -----------
jaarrekening het totaal van de toegekende vergoeding vermeld. Gemaakte ----
kosten worden vergoed. --------------------------------------------------------------

10. Ingeval van een of meer vacatures in de Raad van Toezicht vormen de -------
overblijvende leden een wettig samengestelde Raad van Toezicht. De Raad --
van Toezicht voorziet zo spoedig mogelijk in de vacatures. ---------------------

11. Tot lid van de Raad van Toezicht kunnen niet worden benoemd: ---------------
a. een lid van het College van Bestuur; ------------------------------------------
b. personen die een dienstbetrekking hebben bij de Stichting; ----------------
c. leden van de medezeggenschapsraden van de scholen; ---------------------
d. personen die lid zijn van een ouderraad of schoolraad van een van de ----

scholen; ---------------------------------------------------------------------------
e. personen die zitting hebben in een klachten- of bezwarencommissie van 

een of meer van de scholen of van de Stichting; -----------------------------
f. personen die voor de Stichting en de daaraan verbonden instellingen -----

regelmatig betaalde diensten verlenen; ----------------------------------------
g. personen die een zodanige andere functie vervullen dat lidmaatschap van 

de Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel ----------
strijdigheid van deze functie met het belang van de Stichting, dan wel tot 
ongewenste vermenging van belangen. ---------------------------------------

Ingeval van twijfel of aan de hiervoor vermelde voorwaarden wel of niet -----
wordt voldaan, beslist de Raad van Toezicht bij eenparig genomen besluit in 
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een vergadering waarbij alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of ---
vertegenwoordigd zijn. ---------------------------------------------------------------

12. De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar en voorts zo ---
dikwijls als een lid van de Raad van Toezicht of een lid van het College van -
Bestuur het nodig acht. ---------------------------------------------------------------

13. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden binnen het ---
werkgebied van de Stichting, tenzij met algemene stemmen een andere plaats 
wordt overeengekomen. --------------------------------------------------------------

14. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 22 en artikel 13, kan de Raad van 
Toezicht alleen geldige besluiten nemen in een vergadering waarin tenminste 
de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig of -----------
vertegenwoordigd is, bij gebreke van welk quorum het hierna in lid 23 -------
bepaalde van overeenkomstige toepassing is, behoudens indien het  betreft de 
voorziening in een of meer vacatures, in welk geval de Raad van Toezicht ---
steeds bevoegd is daarin bij meerderheidsbesluit te voorzien. -------------------
Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een medelid 
laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling 
van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een lid kan -------
daarbij slechts voor één medelid als gevolmachtigde optreden. -----------------

15. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle 
leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telefax of per e-mail, hun 
mening te uiten en mits de leden van de Raad van Toezicht unaniem ----------
instemmen met deze wijze van besluitvorming. Van een aldus genomen ------
besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de -------
secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter 
bij de notulen wordt gevoegd. -------------------------------------------------------

16. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde leden 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. -------------------------------------------------------------------------

17. Ieder lid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. ------------------------
De Raad van Toezicht streeft naar besluitvorming in consensus. ---------------
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle 
besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte ---
stemmen. -------------------------------------------------------------------------------
Indien ter vergadering de stemmen staken, wordt een herstemming gehouden. 
Staken de stemmen alsdan opnieuw beslist de voorzitter. -----------------------

18. In alle gevallen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de 
voorzitter. ------------------------------------------------------------------------------

19. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de ----
leden van het College van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht uitdrukkelijk 
de wens te kennen heeft gegeven zonder het College van Bestuur te willen ---
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vergaderen. ----------------------------------------------------------------------------
20. De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn ----------

functioneren betreft in een reglement, dat geen bepalingen mag bevatten die -
in strijd zijn met deze statuten. ------------------------------------------------------

21. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt: -----------------------------
a. door overlijden; ------------------------------------------------------------------
b. door ontslagneming; -------------------------------------------------------------
c. door periodiek aftreden als bedoeld in lid 8 van dit artikel; ----------------
d. door het niet (meer) voldoen aan de voor het lidmaatschap gestelde eisen;
e. door ontslag door de Rechtbank overeenkomstig de wettelijke ------------

bepalingen. -----------------------------------------------------------------------
22. a. Een lid van de Raad van Toezicht kan door de Raad van Toezicht wegens 

verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of -------
wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden, op grond waarvan 
zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs van de --
Stichting niet langer kan worden verlangd, worden ontslagen. -------------

b. Voorts kan om redenen ontleend aan het belang van de Stichting een lid 
van de Raad van Toezicht door de Raad van Toezicht worden geschorst; 
de schorsing vervalt indien de schorsing niet binnen drie maanden is ----
gevolgd door een ontslag. -------------------------------------------------------

c. Besluiten tot schorsing en ontslag worden genomen met een meerderheid 
van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering -
waarin tenminste twee/derde van het aantal leden van de Raad van -------
Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. ----------------------------------

23. Indien in enige vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig of ---------
vertegenwoordigd is wordt binnen veertien dagen - doch niet eerder dan een -
week daarna - een nieuwe vergadering belegd, in welke vergadering, ---------
ongeacht het aantal aanwezige/vertegenwoordigde leden, rechtsgeldig --------
vorenbedoelde besluiten kunnen worden genomen. ------------------------------

24. Voor de bepaling van enig quorum worden blanco stemmen gerekend tot de -
uitgebrachte stemmen. ----------------------------------------------------------------

VERTEGENWOORDIGING ----------------------------------------------------------
Artikel 7 ------------------------------------------------------------------------------------
1. Uitgezonderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel wordt de Stichting in en ---

buiten rechte vertegenwoordigd door één van de leden van het College van --
bestuur. ---------------------------------------------------------------------------------
Het College van Bestuur kan aan ieder lid van het College van Bestuur -------
volmacht geven om de Stichting binnen de in de volmacht omschreven -------
grenzen te vertegenwoordigen. Van het verstrekken van de volmacht en van -
de inhoud en omvang daarvan wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de --
Raad van Toezicht. Het College van Bestuur kan de volmacht te allen tijde --
intrekken. ------------------------------------------------------------------------------

2. De Raad van Toezicht vertegenwoordigt – na overleg met het College van ---
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Bestuur - de Stichting in gevallen waarin naar het oordeel van de Raad van --
Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere ---
leden van het College van Bestuur en de Stichting. -------------------------------

3. Het College van Bestuur is bevoegd te 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 medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde ---
sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander -----
verbindt. --------------------------------------------------------------------------------

FINANCIEEL BELEID EN GELDMIDDELEN -----------------------------------
artikel 8 -------------------------------------------------------------------------------------
De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit: -----------------------------------------
a. subsidies uit de openbare kassen; ---------------------------------------------------
b. school- of cursusgelden; -------------------------------------------------------------
c. rechtmatig verkregen bijdragen en schenkingen; ---------------------------------
d. erfstellingen en legaten, die alleen onder het voorrecht van ---------------------

boedelbeschrijving mogen worden aanvaard; -------------------------------------
e. andere op wettige wijze verkregen baten. ------------------------------------------
artikel 9 -------------------------------------------------------------------------------------
1. Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar. ----------------
2. In een vergadering van de Raad  van Toezicht, die jaarlijks uiterlijk in de ----

maand juni wordt gehouden, legt het College van Bestuur rekening en --------
verantwoording af over het verstreken boekjaar, zulks aan de hand van een --
door het College vastgestelde jaarrekening, die blijkens een daartoe -----------
overgelegde verklaring is gecontroleerd door de door de Raad van Toezicht -
benoemde externe accountant. ------------------------------------------------------

3. De goedkeuring van de jaarrekening door de Raad van Toezicht strekt tot ----
décharge van het College van Bestuur inzake de goedgekeurde inkomsten en 
uitgaven. Die goedkeuring laat onverlet de strafrechtelijke en ------------------
burgerrechtelijke verantwoordelijkheid van het College van Bestuur en de ---
leden daarvan uit hoofde van strafbare feiten en onrechtmatige daden. --------

4. In een vergadering van de Raad van Toezicht, die jaarlijks uiterlijk in de -----
maand december wordt gehouden, legt het College van Bestuur een door dat 
College vastgestelde begroting en financieel beleidsplan voor het -------------
eerstvolgende boekjaar voor. --------------------------------------------------------

5. Na goedkeuring door de Raad van Toezicht is het College van Bestuur -------
gerechtigd om binnen de begroting en de in het financieel beleidsplan --------
vastgestelde bandbreedte uitgaven te doen. ----------------------------------------

6. Niet in begrotingen opgenomen uitgaven die buiten de in lid 5 bedoelde ------
bandbreedte vallen, vergen de voorafgaande goedkeuring van de Raad van --
Toezicht. -------------------------------------------------------------------------------

PASTORALE EN KATECHETISCHE TAAK -------------------------------------
artikel 10 -----------------------------------------------------------------------------------
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1. Het College van Bestuur waarborgt op bestuursniveau de behartiging van de 
levensbeschouwelijke aspecten van het onderwijs aangegeven door de --------
grondslagen van de afzonderlijke scholen. -----------------------------------------

2. Het College van Bestuur waarborgt op bestuursniveau de behartiging van ----
pastorale en katechetische aspecten van het katholiek onderwijs als ook die --
van het protestants christelijk onderwijs en legt daarover verantwoording af in 
het jaarverslag. ------------------------------------------------------------------------

PERSONEELSBELEID -----------------------------------------------------------------
artikel 11 -----------------------------------------------------------------------------------
1. Bij de benoeming en overplaatsing van het aan haar scholen te verbinden casu 

quo verbonden personeel zal de Stichting zich er onder meer van verzekeren, 
dat het personeel dat te werk gesteld zal zijn aan de algemeen bijzondere -----
scholen op gelijke voet benoembaar is en dat het personeel dat te werk -------
gesteld zal zijn aan de katholieke respectievelijk protestants christelijke ------
scholen de grondslag van de respectievelijke school onderschrijft en loyaal --
zal meewerken aan de doelstellingen van de school, zoals die in het -----------
schoolplan, mede ten aanzien van de identiteit, zijn omschreven. --------------

2. Benoeming en ontslag van godsdienstleraren aan onder het beheer van de ----
Stichting staande katholieke scholen geschieden overeenkomstig het ----------
Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs ter zake. ------------------

ADVIESORGANEN ---------------------------------------------------------------------
artikel 12 -----------------------------------------------------------------------------------
1. Het directeurenberaad is een adviesorgaan van de Stichting. --------------------
2. Aan het overleg in dit adviesorgaan wordt deelgenomen door de directeuren -

van de door de Stichting bestuurde scholen en het College van Bestuur. ------
3. De werkwijze van het directeurenberaad wordt geregeld in een reglement, dat 

na overleg met het directeurenberaad, wordt vastgesteld door het College van 
Bestuur. --------------------------------------------------------------------------------

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING --------------------------------------
artikel 13 -----------------------------------------------------------------------------------
1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd en de Stichting kan worden ----------

ontbonden bij een unaniem genomen besluit van het College van Bestuur, dat 
goedkeuring vereist van de Raad van Toezicht. -----------------------------------

2. Het besluit tot goedkeuring wordt door de Raad van Toezicht genomen met -
een meerderheid van drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een -
vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal leden van de Raad --
van Toezicht aanwezig is. ------------------------------------------------------------
Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht 
niet aanwezig is, wordt niet eerder dan drie weken nadien een volgende ------
vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, waarin over de --------------
statutenwijziging wordt beslist met een meerderheid van drie/vierde van de --
geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden. ---

3. De wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een ----
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notariële akte is opgemaakt. ---------------------------------------------------------
4. Tot het doen verlijden van deze notariële akte is elk lid van het College van -

Bestuur alsmede elk lid van de Raad van Toezicht bevoegd. --------------------
5. Bij ontbinding dient het College van Bestuur van de Stichting de bevoegde --

overheidsinstanties hiervan onverwijld in kennis stellen. ------------------------
6. De liquidatie van de Stichting geschiedt door het College van Bestuur met ---

inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. Een na -----
liquidatie overblijvend batig saldo wordt bestemd voor een doel, zoveel ------
mogelijk overeenkomend met dat van de Stichting, aan te wijzen door de ----
Raad van Toezicht. -------------------------------------------------------------------

7. Gedurende de vereffening blijft de Stichting bestaan en blijven de bepalingen 
van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen 
die uitgaan van de Stichting moeten aan de naam van de Stichting worden ---
toegevoegd de woorden: "in liquidatie". -------------------------------------------

8. De Stichting houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan ---
wel aan de vereffenaar(s) bekende baten meer aanwezig zijn. De --------------
vereffenaar(s) doet/doen opgaaf van het ophouden van het bestaan van de ----
Stichting aan de registers waar de Stichting is ingeschreven. -------------------

10. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de --------
ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste --------
vereffenaar dan wel een andere daartoe aangewezen persoon. ------------------
Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht, doet de aangewezen -
bewaarder opgave van zijn naam en adres aan de registers waar de ontbonden 
Stichting was ingeschreven. ---------------------------------------------------------

SLOTBEPALINGEN --------------------------------------------------------------------
artikel 14 -----------------------------------------------------------------------------------
1. Indien binnen de Stichting verschil van mening bestaat over de uitleg van ----

enige bepaling van deze statuten beslist de Raad van Toezicht. -----------------
2. In alle gevallen waarin noch door de statuten noch door het reglement op het 

College van Bestuur wordt voorzien, beslist het College van Bestuur. ---------
artikel 15 -----------------------------------------------------------------------------------
Besluiten tot wijziging van de artikelen 1, 2, 3, 5 lid 14, 6 lid 3, 10 lid 2, 11 en 15 
van deze statuten alsmede het besluit tot ontbinding en juridische fusie en ---------
(af)splitsing van de Stichting en tot oprichting, samenvoeging, overdracht en -----
opheffing van katholieke scholen, treden niet in werking dan nadat daarop de -----
goedkeuring van het bestuur van de Nederlands Katholieke Schoolraad of haar ---
gedelegeerde is verkregen, alsmede voorzover het protestants christelijk onderwijs 
betreft, het advies van de Vereniging Besturenraad Protestants Christelijk ---------
Onderwijs. ----------------------------------------------------------------------------------
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte ----
betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de daartoe bestemde 
documenten vastgesteld. ------------------------------------------------------------------
Waarvan akte in minuut is verleden te Valkenswaard op de datum, in het hoofd --
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van deze akte vermeld. --------------------------------------------------------------------
De zakelijke inhoud van deze akte is aan partijen opgegeven, de inhoud van deze 
akte is aan hen toegelicht en partijen zijn gewezen op de gevolgen van deze akte. 
De verschenen personen hebben 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. -------------------------------------
Deze akte is na beperkte voorlezing onmiddellijk daarna door de comparanten en 
vervolgens door mij, notaris, ondertekend. ---------------------------------------------


