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Deel I  ALGEMEEN 
 

1.1 Scholen voor speciaal (basis)onderwijs 

De Stichting houdt de volgende scholen in stand: 
 De Wijngaard, school voor speciaal basisonderwijs in Barendrecht, Brinnummer 00EM. 
 De Akker, school voor speciaal basisonderwijs in Sliedrecht en Werkendam, Brinnummer 24DE. 
 De ds. N.H. Beversluisschool, voor speciaal basisonderwijs in Gouda, Brinnummer 23FV. 
 De Rank, school voor speciaal onderwijs, In Barendrecht, Sliedrecht en Dordrecht, Brinnummer 26MN. 
 De Samuelschool, voor speciaal onderwijs in Gouda, Brinnummer 26NU. 

 
Het bestuur is belast met het besturen van de scholen en vormt een afspiegeling van de gereformeerde 
gezindte in de regio Randstad. 
 
Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid om vanuit de christelijk-reformatorische grondslag, er voor te 
zorgen dat de scholen een prestatie leveren die aan belanghebbenden kan worden verantwoord. Deze 
belanghebbenden zijn de ouders van leerlingen, het personeel van de scholen van de Stichting, de 
kerkenraden uit de achterban, de besturen en teams van basisscholen waarmee wordt samengewerkt, de 
reformatorische samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs (Berseba en RefSVO), de inspectie en 
de overheid. Bij het leveren van die prestatie kijkt het bestuur zowel naar de vraag of de school bereikt wat 
ze, volgens de statuten, zou moeten bereiken, als naar de vraag of dit gebeurt op een te verantwoorden 
manier. 
 

1.2 Bestuursstijl 

Het bestuur richt zich op het bepalen van de hoofdlijnen van het beleid. Het zal zodoende:  
- Nadruk leggen op de externe visie-ontwikkeling;  
- aandacht geven aan strategisch leiderschap;  
- toekomstgericht zijn  
- zich pro-actief opstellen. 
 
Meer gespecificeerd houdt dit in dat het bestuur van zijn individuele bestuursleden verwacht dat deze: 
1. zich het onderscheid bewust zijn tussen de rol van het bestuur en die van de directeur-bestuurders en 

daarnaar handelen: 
2. zich zullen houden aan de gezamenlijke taak om de school te besturen, te controleren en te inspireren 

door middel van expliciete beleidsuitspraken-op-hoofdlijnen;  
3. daarbij steeds in ogenschouw nemen dat zij de eerdergenoemde relevante achterban representeren en 

namens deze optreden en toezien; 
4. veel aandacht hebben voor externe ontwikkelingen en hun mogelijke betekenis voor de school in het 

algemeen en het mandaat c.q. de bevoegdheden van de directeur-bestuurders in het bijzonder;  
5. in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen voor gemandateerde beslissingen. 
6. zich, in geval een bestuurslid geacht wordt het bestuur te vertegenwoordigen, te houden aan het 

raamwerk van uitspraken die het bestuur heeft gedaan of aan het speciale mandaat dat hem door het 
bestuur is gegeven. 

 



 

 

1.3 Bestuur als collectief 

Belangrijker nog dan het rolbesef van individuele bestuursleden is het besef dat het bevoegd gezag niet 
wordt gevormd door de individuele bestuurder doch door het collectieve bestuur. Het bestuur ziet er ook 
collectief op toe dat de bestuursafspraken worden nagekomen. De mening van een enkeling of individueel 
bestuursoptreden komt niet in de plaats van officieel bestuursbeleid. Dat geldt ook voor het optreden van 
commissies, tenzij deze daartoe door het bestuur uitdrukkelijk zijn gemandateerd. 
 

1.4 Gedragscode 

De stichting is aangesloten bij de PO-raad en handelt conform de code goed bestuur. 
Het bestuur houdt zichzelf en zijn afzonderlijke bestuursleden aan bijbelse, ethische, en gebruikelijke 
zakelijke en wettelijke normen en waarden, waaronder het verantwoord omgaan met het gegeven gezag in 
de hoedanigheid van bestuurslid. 
 
Meer in het bijzonder verstaat het bestuur daaronder het volgende: 
1. Bestuursleden erkennen, hoewel statutair benoemd vanuit verschillende achtergrond, dat zij de 

gereformeerde gezindte in de regio als geheel representeren, met dien verstande dat zij niet in de 
positie verkeren individueel verantwoording te moeten afleggen aan een of andere belangengroep 
daarbinnen. 

2. Bestuursleden zijn niet zelf lid of medewerker van een andere organisatie met conflicterende 
belangen. 

3. Bestuursleden hebben geen zakelijk belang in de school tenzij op basis van openbare procedures, 
zonder bijzondere bevoordeling of voorkennis. 

4. In geval een besluit moet worden genomen dat een bestuurslid voor een belangenconflict plaatst 
onthoudt deze zich van inbreng en stemming. 

5. Bestuursleden stellen het bestuur op de hoogte van hun andere (bestuurs)functies; 
6. Bestuursleden onthouden zich van uitspraken naar derden over hun individuele beoordeling van 

directeur en/of ander personeel in de organisatie; 
7. Bestuursleden respecteren de vertrouwelijkheid van gevoelige informatie. 
 

1.5 Planning van agenda en werkzaamheden 

Om de bestuurstaak te realiseren plant het zijn bestuurlijke werkzaamheden als volgt: 
1. Het plant vergaderdata, welke garanderen dat tijdig en expliciet die zaken aan de orde komen die tot de 

eigenlijke bestuurstaak behoren. 
2. Het bepaalt nader hoe vaak en op welke wijze het mandaat van de directeur-bestuurders zal monitoren. 
3. Het bepaalt nader hoe vaak en op welke wijze het bestuur de uitspraken gedaan in dit document, i.c. zijn 

eigen functioneren, zal evalueren. 
4. Tenminste eenmaal per jaar zal het bestuur opnieuw tot conclusies komen over de doelen. 
5. Het bestuur hanteert een vast agendaformat bij het plannen en agenderen van bovenstaande 

werkzaamheden. 
 

1.6 Monitoring 

Het bestuur beoordeelt de prestaties van de directeur-bestuurders, i.c. van de scholen, regelmatig, 
systematisch en ingebed in het mandaat, doch doet dit alleen tegen de expliciet gedane beleidsuitspraken: 



 

 

de uitspraken over de te behalen doelen, en het opereren van de school binnen de uitgesproken 
handelingsruimte. Gegevens die daar niet over gaan zullen niet in de beoordeling worden betrokken. 
Meer specifiek houdt dit het volgende in: 
1. De directeur-bestuurders brengen regelmatig rapport uit aan het bestuur (interne rapportage). Daarbij 

gaat het om beknopte en zo concreet mogelijke beantwoording hoe zij invulling hebben gegeven aan de 
bestuursuitspraken en of zij aan de desbetreffende bestuursuitspraken hebben voldaan. Het bestuur 
behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen eerst om de invulling te vragen, c.q. een oordeel 
te bepalen of deze voldoet aan het principe van “redelijke interpretatie, alvorens ruimte te geven voor 
uitvoering. 

2. Het bestuur laat zich in nader te bepalen gevallen (eveneens) informeren door enige vorm van externe 
rapportage. In elk geval zal het jaarlijks een accountant aanwijzen ter verkrijging van een goedkeurende 
verklaring. Het rekent ook de verslagen van inspectiebezoeken tot deze externe rapportage. 

3. Het bestuur behoudt zich tevens het recht voor zich door rechtstreekse inspectie zich er van te 
vergewissen dat aan zijn bestuursuitspraken is recht gedaan. 

4. De norm voor beoordeling zal zijn “redelijke en billijke” interpretatie en uitvoering van het 
geformuleerde beleid.  

Bestuur en directeur-bestuurders komen een monitoringschema overeen dat garandeert dat naleving van 
de bestuursuitspraken in voldoende mate wordt gemonitoord. 
 

1.7 Functiebeoordeling 

Het bestuur beoordeelt de directeur-bestuurders tegen het licht van de aan hen gestelde verwachtingen. 
Leveren de rapportages of onderzoeken het beeld op dat de doelen worden gehaald en dat is gehandeld 
binnen de meegegeven handelingsruimte dan zal dit door het bestuur worden beschouwd als positieve 
beoordeling van de directeur. 
Minimaal eenmaal per jaar voert (een delegatie van) het bestuur, bestaande uit ten minste twee personen, 
waaronder de voorzitter, een functionerings- c.q beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurders. De 
resultaten hiervan worden schriftelijk vastgelegd. 



 

 

Deel II  DOELSTELLINGEN VAN HET ONDERWIJS 

 

Het bestuur doet in dit hoofdstuk op hoofdlijnen uitspraak over de doelstelling van de scholen 
welke onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Deze uitspraken vormen het kader maar ook het 
vertrekpunt voor nadere beleidsvorming in de scholen. De directeur-bestuurders hebben het 
mandaat voor die nadere beleidsvorming. 
 
Met onderstaande uitspraken geeft het bestuur uitvoering aan zijn verantwoordelijkheid om op 
hoofdlijnen richting te geven aan de scholen. Zonder dergelijke uitspraken zou het bestuur onvoldoende 
richting geven aan de directeur-bestuurders en personeel over wat van hen wordt verwacht. 
Het bestuur beperkt zich tot uitspraken op hoofdlijnen, zodanig dat het wel een kader biedt – schoolbeleid 
dat daar niet in past heeft dan ook niet de goedkeuring van het bestuur- maar het laat het vervolgens aan 
de directeur-bestuurders en de directeuren (in onderling overleg) over om tot nadere invulling en 
uitvoering te komen. Daarmee mandateert het de directeur-bestuurders eveneens om tot vaststelling van 
beleidsnota’s over te gaan, tenzij in gevallen waarin het bestuur zich dit recht voorbehoudt. 
Dit mandaat wordt overigens verstrekt onder de voorwaarde dat de directeur-bestuurders zich daarvoor 
verantwoorden via eerdergenoemd monitoringsproces. Het bestuur spreekt zich dan ook op hoofdlijnen 
uit over: 
- Wat is het beoogde resultaat van de scholen. 
- Voor wie is dit bedoeld. 
- En tegen welke prijs of prioriteit moet dat resultaat worden bereikt? 

 

2.1 Ambitie 

Vanaf het ontstaan van het reformatorisch speciaal onderwijs is het altijd de ambitie geweest om de 
voorzieningen voor zoveel mogelijk leerlingen uit onze achterban open te stellen. Concrete voorbeelden 
hiervan zijn dat we binnen de toenmalige REC’s altijd het eerste bestuur waren dat de MG-status voor onze 
ZML-school aanvroeg op het moment dat dit wettelijk mogelijk gemaakt werd. En bij de invoering van de 
rugzak in het primair onderwijs hebben onze SBO-scholen hier veel gebruik van gemaakt om leerlingen 
met een indicatie voor cluster 4 en cluster 2, en soms ook cluster 3 voor lichamelijke gehandicapten (LG) 
en langdurig ziek (LZ), te kunnen opnemen. 
 
Met de invoering van passend onderwijs per 1-8-2014 heeft elk samenwerkingsverband de opdracht om te 
zorgen voor een dekkend netwerk aan voorzieningen. Berseba, het reformatorisch samenwerkingsverband 
voor primair onderwijs, heeft een analyse gemaakt van de witte vlekken binnen het dekkend netwerk. 
Daarbij is als uiterste ambitie geformuleerd dat geen kind uit onze achterban aangewezen zal zijn op een 
niet-identiteitsgebonden voorziening buiten ons samenwerkingsverband. Of dit helemaal realiseerbaar is, 
is wel de vraag. Soms is heel specialistische expertise nodig voor handicaps die maar sporadisch 
voorkomen, en dan is het gebrek aan volume onze vijand. Maar na deze nuancering is het streven om ons 
maximaal in te spannen om deze ambitie te verwezenlijken. 
Vervolgens is aan elke bestuur voor reformatorisch S(B)O gevraagd om een beleidsplan op te stellen als 
antwoord op de omschreven witte vlekken. Het beleidsplan voor onze scholen is door het bestuur met 
grote instemming onderschreven en dient door directeur-bestuurders en de directeuren als opdracht te 
worden gezien voor het beleid in de komende jaren. In dit beleidskader wordt naar genoemd beleidsplan 
verwezen. We stippen alleen aan wat de onderdelen zijn: 



 

 

 Leerlingen met een indicatie voor cluster 2 
 Leerlingen die langdurig ziek zijn of lichamelijk gehandicapt (Mythyl) 
 ZMOLK (zeer moeilijk lerend en zeer moeilijk opvoedbaar) 
 Onderwijs aan leerlingen die in behandeling zijn bij een instelling voor JGZ (met name De Hoop en Eleos) 
 Een combinatie van onderwijs en dagopvang. 
 

2.2 Resultaat 

Het hoofddoel van onderwijs en opvoeding is de vorming van het kind, in afhankelijkheid van de zegen des 
Heeren, tot zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid, geschikt en bereid om de gaven 
die het kind van Hem ontving, te besteden tot Zijn eer en tot heil van het schepsel, in alle levensverbanden 
waarin God hem of haar plaatst. 
In dat kader is het doel van de scholen die uitgaan van de Stichting dat aan het eind van hun 
schoolloopbaan: 
1. de leerlingen ingewonnen mogen zijn voor een leven met de Heere, in het besef dat God de Enige is die 

dit leven kan en wil werken en onmachtige mensen als instrument daartoe wil gebruiken. Als (beperkte) 
indicatoren hiervoor zien we: 
- bijbelkennis 
- kennis van psalmen en catechismus 
- persoonlijk getuigen 

2. de leerlingen optimaal zijn gevormd en voorbereid, elk naar zijn eigen mogelijkheden, op vervolg 
onderwijs of een andere passende bestemming: 
- zowel qua kennis, als qua sociale en emotionele vaardigheden 
- overeenkomend met de kerndoelen van OCenW 
- tenminste op het niveau dat van een kind met (beperktere) mogelijkheden verwacht mag worden. 

3. dat leerlingen met genoegen en plezier terugkijken op hun schooltijd 
Daarnaast willen we als resultaat dat onze scholen voldoen aan de normen die de inspectie heeft 
geformuleerd voor de opbrengsten van het onderwijs.  

 

2.3 Doelgroep 

Dit resultaat komt ten goede aan de leerlingen die 
- toelaatbaar zijn tot het speciaal (basis) onderwijs, het speciaal onderwijs, en leerlingen met een indicatie 

voor cluster 2 
- in behandeling zijn bij een instelling voor JGZ en onderwijs in deeltijd volgen 

 
Wat het toelatingsbeleid betreft is wettelijk voorgeschreven dat SBO-scholen leerlingen uit scholen van de 
eigen samenwerkingsverbanden niet mogen weigeren worden, ook als zij de grondslag niet willen 
onderschrijven. Scholen voor speciaal onderwijs hebben wettelijk acceptatieplicht, mits ouders de 
grondslag wel willen respecteren. In Barendrecht en Werkendam hebben we bovendien te maken met het 
gegeven dat openbaar SBO of SO niet binnen een redelijke afstand te verkrijgen is, ook dat betekent dat 
onderschrijven dan niet vereist kan worden. 
In de praktijk hanteren we hiervoor een vaste gedragslijn en maken we geen onderscheid tussen situaties 
waarin we wel of geen eis mogen toepassen voor het onderschrijven van de grondslag. Deze gedragslijn is 
in een protocol uitgewerkt.  
 



 

 

Onze scholen leveren een belangrijke bijdrage aan de Brede Ambulante Dienst in de regio Randstad van 
Berseba en desgevraagd geven we ook Ambulante Begeleiding in het voortgezet onderwijs.  

2.4 Kosten van het resultaat 

Dit resultaat moet worden behaald met de bekostiging die daarvoor van overheidswege beschikbaar wordt 
gesteld, alsmede met al datgene wat de achterban aanvullend ervoor over heeft om de doelen te realiseren. 
Te denken valt aan giften, collecten en ouderbijdragen. 
 



 

 

Deel III  BESTUURLIJKE KADERS 
 
Met uitspraken van algemene aard definieert het bestuur het algemene kader en meer specifiek de 
bevoegdheidskaders voor de belangrijkste onderwerpen zoals pedagogische aanpak, 
personeelsbeleid, financieel beleid, interne organisatie e.d.. Voor onderwerpen die daar niet onder 
vallen, geldt per definitie het gestelde onder “algemeen”. 
 

3.1 Algemeen kader 

De directeur-bestuurders en de directeuren zullen het door het bestuur vastgestelde beleid in 
overeenstemming met Gods Woord, wet- en regelgeving, de statuten en dit beleidskader uitvoeren.  
 

3.2 Identiteit 

Het christelijk karakter van de scholen van de Stichting is vastgelegd in de grondslag van de school, maar 
dient zijn uitwerking te krijgen in de praktijk. In dit kader draagt het bestuur de directeur-bestuurders en 
de directeuren op: 
1. het protocol toelating van leerlingen onverkort toe te passen; 
2. zorg te dragen voor een respectvolle en eerlijke wijze van omgaan met en tussen iedereen in de 

organisatie; 
3. taalgebruik te stimuleren dat overeenkomstig de grondslag is; 
4. bij samenwerking met derden de grondslag van de scholen geen geweld aan te doen 

 

3.3 Onderwijskundige inrichting en aanpak 

De directeuren zijn binnen het algemeen kader bevoegd tot het bepalen van onderwijskundige inrichting 
en aanpak, beleidsmatig verankerd in het schoolplan en het jaarplan. Daarbij draagt elke directeur voor de 
eigen school zorg dat: 
1. behalve in het bijbelonderwijs ook in het overige onderwijs de normen van Gods Woord kaderstellend 

en richtinggevend zijn; 
2. de school zoveel als mogelijk beleidsmatig invulling weet te geven aan de beschreven witte vlekken 

binnen de eigen samenwerkingsverbanden; 
3. de vorming van de kinderen erop gericht is:  

a. de ontvangen gaven te ontwikkelen tot Gods eer en het nut van de naaste; 
b. zorg voor elkaar te willen dragen; 
c. binnen hun mogelijkheden zoveel mogelijk zelfstandig te functioneren en daarmee hun 

verantwoordelijkheid te ontwikkelen; 
d. zorgvuldig om te gaan met Gods schepping. 

4. er een veilig pedagogisch klimaat is, waarin de kinderen van de scholen zich aantoonbaar welbevinden;  
5. de door het bestuur vastgestelde onderwijskundige kaders worden nagestreefd; 
6. het basisarrangement wordt verkregen bij inspectiebeoordelingen; 
7. de school voldoet aan de normen voor de opbrengsten van het onderwijs; 
8. de ouders aantoonbaar tevreden zijn over het onderwijs op de scholen. 
 



 

 

3.4 Schoolklimaat 

1. De directeur-bestuurders en de directeuren zorgen, binnen de ruimte van het algemeen kader, voor een 
relatiegericht klimaat, waarbij er ten opzichte van elkaar sprake is van respect, erkenning van 
verschillen, achting voor gezag, medeleven, en zorg en rentmeesterschap ten opzichte van de schepping. 

2. Zij spannen zich er zoveel mogelijk voor in dat leerlingen en personeelsleden niet worden gepest of op 
andere wijze worden benadeeld. 

3. Aan de eisen die de overheid stelt t.a.v. het veiligheidsbeleid van scholen wordt voldaan. 

3.5 Personeelsbeleid 

De directeur-bestuurders en de directeuren zijn, binnen de ruimte van het algemeen kader, bevoegd 
personeelsbeleid te voeren t.a.v. nieuw en zittend personeel, opdat het voorgenomen beleid gestalte kan 
krijgen. Daarbij stelt het bestuur, dat 
1. bij benoeming van nieuw personeel de vastgestelde sollicitatieprocedure/ benoemingsprocedure wordt 

toegepast. 
2. de bepalingen van de vigerende CAO worden toegepast; 
3. personeelsleden in bijzondere gevallen de mogelijkheid moeten hebben zich tot het bestuur te wenden, 

als de mogelijkheden van de interne klachtenprocedures zijn uitgeput en als het betreffende 
personeelslid zich erop beroept dat: 

a. ofwel een bestuursbeleid is overtreden tegen zijn belang in; 
b. ofwel een bestuursbeleid zijn belang onvoldoende beschermt. 

4. het vastgestelde beloningsbeleid wordt toegepast; 
5. de rechtspositie van de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad volledig tot haar recht komt; 
6. persoonlijke ontwikkelingen van personeel die het belang van de school dienen waar mogelijk 

gestimuleerd worden; 
7. het arbobeleid en veiligheidsbeleid zoveel mogelijk gerealiseerd worden c.q. gegarandeerd worden. 
 

3.6 Ouderparticipatie 

De directeuren zijn, binnen de ruimte van het algemeen kader, bevoegd ouders betrokkenheid te geven bij 
het onderwijs aan de school. Daarbij zorgen zij ervoor 
1. dat het personeel te allen tijde zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken, zowel wat betreft de 

veiligheid van de leerlingen, als de kwaliteit van het onderwijs; 
2. dat het vrijwilligerswerk in lijn is met de beschreven en uitgedragen grondslag van de school; 
3. dat de betrokkenheid van ouders zoveel mogelijk wordt bevorderd; 
4. dat de rechten van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en deze raad als geheel worden 

gewaardborgd. 
 

3.7 Interne organisatie 

De directeur-bestuurders en de directeuren zijn bevoegd, binnen de ruimte van het algemeen kader, beleid 
te voeren t.a.v. de interne organisatie, waarbij  
1. zij ervoor zorgen dat de continuïteit zoveel mogelijk is gegarandeerd, onder andere door iemand aan 

te wijzen die hen vervangt in voorkomende situaties;  
2. zij blijvend voldoende draagvlak hebben voor het leiderschap en voor het gevoerde beleid. 
 



 

 

3.8 Begroting 

De directeur-bestuurders zijn bevoegd, in nauw overleg met de directeuren, binnen de ruimte van het 
algemeen kader, beleid te voeren t.a.v. het opstellen van de jaarlijkse begroting. Daarbij 
1. is de begroting een uitwerking van vastgesteld beleid. 
2.  is de begroting sluitend, tenzij en voor zover daarvoor vooraf goedkeuring is verleend. 
4.  past de begroting in het meerjarenperspectief met nadere onderbouwing van de daarvoor 

gehanteerde inschattingen. 
5.  wordt inzicht gegeven in de liquiditeitsbegroting van de investeringen en de geplande meerjarige 

onderhoudskosten. 
6.  zorgt zij ervoor dat de begroting door het bestuur wordt vastgesteld. 
 

3.9 Exploitatie 

De directeur-bestuurders en de directeuren zijn, binnen de ruimte van het algemeen kader, bevoegd 
uitgaven te doen en verplichtingen aan te gaan, echter met inachtneming van de volgende 
randvoorwaarden: 
1. Feitelijke uitgaven wijken in totaal niet significant af van de goedgekeurde begroting. 
2. Noodzakelijk aan te gane financiële risico’s hebben uitsluitend betrekking op toegestane uitgaven of 

uitgaven passend binnen de goedgekeurde begroting. 
3. De uitgaven overstijgen niet de inkomsten die ter beschikking zijn of zullen komen, tenzij tot een 

eventueel met het bestuur overeengekomen maximaal tekort. 
4. De reserves worden niet aangesproken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
5. Er worden geen schulden aangegaan jegens derden zonder dat hiervoor toestemming is verleend. 
6. Er worden geen investeringen gedaan hoger dan € 20.000, tenzij deze binnen de investerings- of 

meerjarige onderhoudsbegroting zijn geaccordeerd of anderszins hiervoor is toestemming is verleend. 
7. Er wordt zorggedragen voor een deugdelijke financiële bedrijfsvoering. De salarissen en andere 

rechtmatige vorderingen worden tijdig betaald.  
8. De financiële administratie voldoet aan de normaal daaraan te stellen criteria. De keuze van het 

administratie –en accountantskantoor behoeft de goedkeuring van het bestuur. 
9. Voor aankoop van onroerende zaken of tot verkoop daarvan is instemming van het bestuur vereist. 
 

3.10 Beheer bezittingen 

De directeuren dragen er zorg voor dat er voor elk gebouw een actueel meerjarenonderhoudsplan is 
opgesteld. Zij zullen de gebouwen en bezittingen zodanig beheren dat: 
1. veilige situaties aanwezig zijn voor kinderen, personeel en andere aanwezigen, doordat wordt voldaan 

aan algemeen aanvaarde en wettelijke geldende eisen op het gebied van ARBO, brandveiligheid, milieu 
en bouwkunde; 

2.  de waarde van de bezittingen niet sterker of sneller vermindert dan in de meerjarenplanning voorzien; 
3.  de staat van onderhoud zodanig is, dat het welzijn en welbevinden van de kinderen, het personeel en 

andere betrokkenen en de uitstraling van de school positief wordt beïnvloed; 
4.  de kwaliteit van het onderhoud van de gebouwen van een kwalitatief en esthetisch verantwoord 

niveau is; 
5.  vernieuwingen plaatsvinden op momenten in het meerjarenplan voorzien; 
 
Ten aanzien van medegebruik geldt: 



 

 

De directeur is bevoegd de gebouwen of terreinen van de school aan derden beschikbaar te stellen voor 
zover: 
1. deze derden aldaar geen activiteiten ontplooien die strijdig zijn met het doel en de grondslag van de 

stichting; 
2. deze derden niet openlijk een levensbeschouwing uitdragen en praktiseren die in strijd is met het doel 

en de grondslag van de stichting; 
3. de activiteiten geen schade kunnen toebrengen aan de eigendommen van de stichting. 
 

3.11 Informatie aan en ondersteuning van het bestuur 

De directeur-bestuurders zorgen ervoor dat het bestuur voldoende wordt geïnformeerd of ondersteund. 
Dienovereenkomstig zorgt zij ervoor, dat: 
1.  op tijd, nauwkeurig en toegankelijk gewenste monitoring-informatie beschikbaar is, dat aansluit bij de 

desbetreffende beleidsuitspraken; 
2.  het bestuur op de hoogte blijft van relevante trends, voorzienbare negatieve publiciteit, substantiële 

interne en externe veranderingen, in het bijzonder waar deze van invloed zijn op de aannames van 
bestaand bestuursbeleid; 

3.  het bestuur te wijzen op gedragingen van dat bestuur die naar zijn oordeel afwijken van geformuleerd 
beleid, in het bijzonder als die afwijkingen nadelig zijn voor de werkrelatie bestuur - directeur-
bestuurder; 

4.  al die zaken op de bestuursagenda te zetten die de formele goedkeuring van het bestuur behoeven. 
 

 
 
 


