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Heden, acht november tweeduizend achttien, verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman, 
notaris te Amsterdam:------------------------- 
mevrouw mr. Anna Henriëtte Mars, geboren te Hoorn op negenentwintig november 
negentienhonderd vierentachtig, met kantooradres 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 
121. ----------------------------- 
De verschenen persoon verklaart dat: 

de raad van toezicht van de stichting: Stichting "Het Rijnlands Lyceum", statutair 
gevestigd te gemeente Wassenaar, met adres: 2243 AB Wassenaar, Backershagenlaan 
3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
dossiernummer: 41150857, hierna te noemen: de "stichting", op dertig oktober 
tweeduizend achttien met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten 
de statuten van de stichting algeheel te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon 
te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit de notulen van 
de betreffende vergadering, waarvan een kopie van het uittreksel aan deze akte zal 
worden gehecht (Bií/age); --------------------- 
de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op 
zes april tweeduizend achttien, verleden voor notaris mr. Saskia Laseur-Eelman, 
voornoemd. ---------------------------- 

Ter uitvoering van vermelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als 
vermeld, de statuten van de stichting bij deze algeheel te wijzigen als volgt: ------- 
STATUTEN------------------------- 
Naam. Zetel ----------------------------- 
Artikel 1. ------------------------------ 
1. De stichting draagt de naam: Stichting "Het Rijnlands Lyceum". ------- 
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Wassenaar. ----------- 
Doel. Grondslag ------------------------- 
Artikel 2. ----------------------------- 
1 . De stichting heeft ten doel de oprichting en instandhouding van één of meer scholen 

voor nationaal en/of internationaal primair en voortgezet onderwijs als bedoeld in de 
Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs, daaronder expliciet 
verstaan ook begrepen het aanbieden van Europees onderwijs als bedoeld in het 
Verdrag houdende het Statuut van de Europese scholen. -------- 

2. Bij het geven van onderwijs zullen de docenten er in het bijzonder naar streven de 
leerlingen zich te doen ontwikkelen tot zelfstandig denkende en handelende mensen, 
en hun onderwijs zoveel mogelijk moeten aanpassen aan de behoefte van de 
maatschappij. --------------------·------ 
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3. De stichting kan steun verlenen aan de oprichting en instandhouding van scholen die 

op gelijke grondslag zullen zijn of worden gevestigd, en denkbeelden ter zake het 

onderw ijs in gelijke zin uitdragen. ------------------- 
4. De stichting heeft daarnaast ten doel: ----------------- 

ª· het (doen) oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, het 
samenwerken met, het voeren van de directie over, het uitoefenen van stemrecht 
in het kapitaal van, alsmede het (doen) financieren van andere instellingen en 
ondernemingen, in welke rechtsvorm ook; -------------- 

b. het (doen) ontwikkelen van een gemeenschappelijk financieel beleid en ander 
beleid ten behoeve van de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur 
voert en het behartigen van belangen en het verrichten van andere diensten om 
de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert te ondersteunen en te 
faciliteren; ------------------------- 

c. het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van 
zekerheden (zoals garanties en hypotheken), voor zover dit bijdraagt aan de 
doelstelling; en ------------------------ 

d. het (doen) huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren van onroerende 
zaken, alsmede het beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt 
aan de doelstelling van de stichting of rechtspersonen waarover de stichting het 
beheer en/of het bestuur voert. 

5. De stichting beoogt niet het maken van winst. 
Middelen----------------------------- 
Artikel 3. ---·------------------------- 
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: ------------- 
1. het besturen en beheren van onderwijsinstellingen; -------------- 
2. het oprichten en in stand houden van andere onderwijsinstellingen en rechtspersonen 

met een soortgelijk of aanverwant doel; ----------------- 
3. het behartigen van de belangen van de stichting, alsmede van de onderwijsinstellingen 

en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur en beheer voert; --------- 
4. het bevorderen van een samenhangend onderwijs- en jeugdbeleid, zowel plaatselijk als 

regionaal, onder meer door het samenwerken met andere instellingen op het gebied 
van onderwijs en aanverwante sectoren; ----------------- 

5. alle andere wettige middelen die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn 
of daarmee in de ruimste zin verband houden. -------------------- 

Vermogen ------------------------------ 
Artikel 4. ----------- 
1. Het vermogen van de stichting bestaat uit: ---------------- 

ª· het stichtingskapitaal; 
b. Rijksbijdragen en overige overheidsbijdragen; ------------- 
c. (overige) subsidies; ---- 
d. bijdragen van de ouder(s), verzorger(s), voogd(en); 
e. giften, erfstellingen en legaten; ------------------- 
f. andere baten. 
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2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van 

boedelbeschrijving. ---------------------- 

Bestuursorganen --------------------------- 
Artikel 5. ---------------------------- 
De stichting kent als organen: ---------------------- 
ª· het bestuur in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, hierna te noemen: "college 

van bestuur"; en 
b. de raad van toezicht. ----------------------- 
College van bestuur -------------------------- 
Artikel 6. --·---------------------------- 
1. Het college van bestuur van de stichting bestaat uit één of meer leden. ----- 
2. De raad van toezicht stelt het aantal leden van het college van bestuur vast. Een niet 

voltallig college van bestuur behoudt zijn bevoegdheden. ln het geval dat het college 
van bestuur uit één persoon bestaat, wordt die persoon aangeduid als "voorzitter van 
het college van bestuur". ln het geval dat het college van bestuur uit meer dan één 
persoon bestaat, wijst de raad van toezicht één van de leden van het college van 
bestuur aan tot voorzitter van het college van bestuur. ------------ 

3. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het college van bestuur. 
ln ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. -·---------- 

4. Benoeming vindt plaats aan de hand van een door de raad van toezicht, na verkregen 
advies van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad, vast te stellen openbare 
werving- en selectieprocedure en profielschets. -------------- 

5. De raad van toezicht pleegt, indien het college van bestuur uit meer dan één lid bestaat, 
overleg met de overige leden van het college van bestuur over een voorgenomen 
benoeming of ontslag van een lid van het college van bestuur. De leden van het college 
van bestuur worden periodiek beoordeeld door de raad van toezicht. 

6. De raad van toezicht stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden 
van het college van bestuur vast. -------------------- 

?. ln geval van ontstentenis of belet van een lid van het college van bestuur zijn de 
overblijvende leden van het college van bestuur of is het overblijvende lid van het 
college van bestuur tijdelijk met het besturen van de stichting belast. ln geval van 
ontstentenis of belet van alle leden van het college van bestuur of van het enige lid van 
het college van bestuur, wordt de stichting tijdelijk bestuurd door één of meer personen 
die daartoe door de raad van toezicht worden aangewezen. ---------- 

8. Het lidmaatschap van een lid van het college van bestuur eindigt: 
a. door zijn aftreden; -----·---------------------- 
b. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt 

om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de 
Faillissementswet; ------------------------------- 

c. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij 
een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld; ------- 

d. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien; 
e. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht; -------- 
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f. door de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst met de stichting; ---- 

g. door de aanvaarding van een benoeming tot lid van de raad van toezicht; 

h. door zijn overlijden. --------------------- 
College van bestuur: informatiestrekking, jaarplan en exploitatiebegroting ---- 
Artikel 7. ---------------------------- 
1. Het college van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van 

diens taak noodzakelijke informatie en gegevens. 
2. Het college van bestuur stelt jaarlijks ten minste twee maanden voor aanvang van het 

boekjaar een jaarplan en een exploitatiebegroting met toelichting voor het komende jaar 
op en legt deze aan de raad van toezicht ter goedkeuring voor. ------- 

College van bestuur: taak en bevoegdheden 
Artikel 8. 
1 . Behoudens beperkingen voortvloeiende uit de statuten is het college van bestuur belast 

met het besturen van de stichting. ------------------- 
2. Het college van bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, 

bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en 
bezwaring van registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten waarbij 
de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde 
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot 
vertegenwoordiging ter zake van deze handelingen. Op het ontbreken van goedkeuring 
van de raad van toezicht kan jegens derden een beroep worden gedaan. ----- 

3. De raad van toezicht is bevoegd besluiten van het college van bestuur aan zijn 
goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten van het college van bestuur dienen 
duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het college van bestuur te worden 
meegedeeld. -------------------------- 

4. Voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht is in ieder geval vereist voor 
besluiten van het college van bestuur: ---------------------- 
ª· tot het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een 

andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende 
betekenis is voor de stichting; ------------------ 

b. tot het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in 
een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon, 
alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten voor zover het college 
van bestuur daartoe is bevoegd; 

c. tot het uitoefenen van stemrecht op door de stichting gehouden aandelen in het 
kapitaal van vennootschappen, behoudens voor zover goedkeuring wordt 
verleend naar aanleiding van het bepaalde in lid 5 van dit artikel; ----- 

d. als genoemd in artikel 13 lid 2 onder e., f, g, en i. ----·------ 
5. Het college van bestuur behoeft tevens de voorafgaande goedkeuring van de raad van 

toezicht voor het nemen van besluiten in de hoedanigheid van bestuurder van een 
andere rechtspersoon, dan wel in de hoedanigheid van vertegenwoordigingsbevoegd 
orgaan van de stichting dat optreedt als bestuurder van een andere rechtspersoon 
betreffende: 
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a. rechtshandelingen als omschreven in artikel 291 lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek; ------------------------- 
b. rechtshandelingen als bedoeld in lid 4 van dit artikel ten aanzien van die andere 

rechtspersoon; ------------------------ 
c. de aanwijzing van de accountant van die andere rechtspersoon. ------ 

6. Het college van bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen betreffende de 
algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het 
personeelsbeleid, te geven door de raad van toezicht. 

7. De taakomschrijving, de werkwijze, en de besluitvorming van het college van bestuur 

alsmede eventuele andere onderwerpen met betrekking tot het college van bestuur en 

zijn verhouding tot de raad van toezicht worden nader geregeld bij een 

bestuursreglement dat wordt vastgesteld in een gezamenlijke vergadering van het 

college van bestuur en de raad van toezicht. Wijzigingen op een dergelijk reglement 

worden eveneens vastgesteld in een gezamenlijke vergadering van het college van 
bestuur en de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht een dergelijk reglement 

wenst te wijzigen, zal het college van bestuur daaraan niet op onredelijke wijze zijn 

medewerking onthouden. -------------------- 

Bestuur: vertegenwoordiging --------------------- 
Artikel 9. ------------- 
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het college van bestuur. Indien het college 

van bestuur uit meerdere leden bestaat, wordt de stichting vertegenwoordigd door twee 
leden van het college van bestuur gezamenlijk of door de voorzitter van het college van 
bestuur afzonderlijk. ------------------------ 

2. Het college van bestuur kan 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 een dergelijke volmacht wordt mededeling gedaan aan de raad van 
toezicht. Het college van bestuur kan onder dezelfde voorwaarden een volmacht 
verlenen aan een rector/directeur van een school. ---·---------- 

Raad van toezicht 
Artikel 10. ---------------------------- 
1. De stichting heeft een raad van toezicht. ----------------- 
2. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van 

ten minste vijf natuurlijke personen. Een niet voltallige raad van toezicht behoudt zijn 
bevoegdheden. -------------------------- 

3. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd, 
geschorst en ontslagen. ln ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. --- 

4. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gelet op diverse facetten die binnen 
de taakstelling van de raad van toezicht vallen. De raad van toezicht wordt in ieder geval 
samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de 
doelstelling van de stichting en met een spreiding van deskundigheden en 
achtergronden. De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de raad van 
toezicht gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld 
door de raad van toezicht in een profielschets. De raad van toezicht kan bij de vervulling 
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van een vacature tot een aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste 
kwaliteiten en eigenschappen voor de desbetreffende zetel in de raad van toezicht 

besluiten.---------------------------- 
5. De raad van toezicht geeft aan het college van bestuur de leefti jd, het beroep en overige 

relevante informatie van degene die hij wenst te benoemen. De raad van toezicht 

vermeldt daarbij de betrekkingen die het te benoemen lid bekleedt of heeft bekleed voor 

zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van de raad 

van toezicht.--------------------------- 

6. Indien de benoeming geschiedt op bindende voordracht van een gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad, stelt de raad van toezicht vast of de voorgedragen kandidaat 

voldoet aan de profielschets. 
7. Een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld een 

bindende voordracht te doen voor één zetel in de raad van toezicht. ----- 

Indien en voor zover de raad van toezicht constateert dat de door een 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voorgedragen kandidaat niet voldoet 

aan de profielschets, wordt de desbetreffende gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen. ----- 
Indien en voor zover de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad niet binnen drie 

maanden na daartoe door de raad van toezicht (opnieuw) te zijn uitgenodigd een 

kandidaat heeft voorgedragen, is de raad van toezicht vrij in de benoeming van een lid 

van de raad van toezicht. --------------------------- 
8. Leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, noch 

middellijk noch onmiddellijk. Leden van de raad van toezicht hebben wel recht op een 

vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. --- 

Raad van toezicht: onafhankelijkheid ------------------- 
Artikel 11. ----------------------------- 
1. Lid van de raad van toezicht kunnen niet zijn personen: ------------- 

a. die in dienst zijn van de stichting of die regelmatig in of ten behoeve van de aan 
de stichting verbonden instellingen betaalde diensten verrichten; ----- 

b. die zitting hebben in een klachtencommissie verbonden aan één van de 
instellingen van de stichting; ------------------- 

c. die als bestuurder verbonden aan of in dienst van een organisatie zijn welke 
pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de 
medewerkers; ------------------------ 

d. die lid zijn het college van bestuur zijn of lid van het college van bestuur zijn 
geweest; --------------------------- 

e. die de functie van bestuurder of schoolleider vervullen bij een andere school voor 
voortgezet of primair onderwijs in de regio waar de stichting actief is; ---- 

f. die bestuurder zijn bij een andere onderwijsorganisatie binnen het primair of 
voortgezet onderwijs; ---------------------- 

9- die bestuurder zijn bij een onderwijsorganisatie buiten het primair of voortgezet 
onderwijs, tenzij deze onderwijsorganisatie een ander voedingsgebied kent; ---- 

h. die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de raad van 
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toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie 
met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van 

belangen; -------------------------- 
i. die hun zoon of dochter of pupil op één van de scholen hebben. ------ 

2. Leden van de raad van toezicht mogen geen rechtstreeks of zijdelings persoonlijk 

voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. ---- 

Raad van toezicht: schorsing en defungeren --------------- 
Artikel 12. ---------------------------- 
1. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens 

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

2. De raad van toezicht kan een lid schorsen. De schorsing vervalt van rechtswege indien 
de stichting niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op één van de 
gronden als hiervoor in lid 1 is genoemd. ----------------- 

3. Een lid van de raad van toezicht treedt af op het moment dat hij in de situatie verkeert 
dat sprake is van strijdigheid met het bepaalde in artikel 11 . --------- 

4. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn 
benoeming af. Een volgens dit lid aftredend lid van de raad van toezicht is eenmaal 
herbenoembaar volgens procedure vastgelegd in het reglement voor de raad van 
toezicht. Een tussentijds toetredend lid van de raad van toezicht wordt voor een periode 
van uiterlijk vier jaar benoemd en is na het verstrijken van die periode, eveneens 
eenmaal herbenoembaar volgens de voornoemde procedure. 

5. Een lid van de raad van toezicht defungeert: --------·------- 
ª· door zijn overlijden; 
b. door zijn aftreden al dan niet volgens het hiervoor in lid 4 bedoelde rooster; 
c. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt 

om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de 
Faillissementswet; ---·---------------------- 

d. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij 
een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld; ----- 

e. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht om redenen als bedoeld in 
lid 1 van dit artikel. --------------------- 

Raad van toezicht: taken en bevoegdheden ---------------- 
Artikel 13. ----------------------------- 
1. De raad van toezicht houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van 

de bevoegdheden door het college van bestuur en staat het college van bestuur met 
raad terzijde. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat hij 
een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen. -------- 

2. De raad van toezicht heeft onverminderd het overigens in deze statuten bepaalde tot 
taak:------------------------------ 
ª· het houden van integraal toezicht op het beleid van het college van bestuur en 

op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden 
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instellingen en/of rechtspersonen; ----------------- 
b. het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van bestuur; ---- 
c. het behartigen van de belangen van de stichting en de met haar verbonden 

onderw ijsinstellingen en/of rechtspersonen; ------------- 
d. het houden van toezicht op de aan/verkoop van scholen of onderdelen daarvan; 

e. het goedkeuren van de begroting en het bestuursverslag (jaarverslag) en, indien 

van toepassing, het strategisch meerjarenplan van de stichting; ------ 

f. het vooraf goedkeuren van besluiten van het college van bestuur strekkende tot 

de oprichting van een nieuwe rechtspersoon, alsmede tot de vaststelling van de 

statuten van een nieuwe rechtspersoon; -------------- 
g. het vooraf goedkeuren van een besluit van het college van bestuur strekkende 

tot aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de 

stichting; -------------------------- 
h. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 

2 van het Burgerlijk Wetboek; ------------------ 

¡_ het vooraf goedkeuren van besluiten van het college van bestuur strekkende tot 
het aangaan van overeenkomsten en het verrichten van andere 
rechtshandelingen voor zover deze niet binnen het vastgestelde beleid casu quo 
de vastgestelde begroting vallen; 

j. het vaststellen van reglementen strekkende tot regeling van de 
taakomschrijvingen, werkverhoudingen en werkwijzen binnen de stichting; ------ 

k. het toezien op de naleving door het college van bestuur van wettelijke 
verplichtingen, de code voor goed bestuur, bedoeld in artikel 171, eerste lid, 
onderdeel a van de Wet op het primair onderwijs dan wel artikel 103 eerste lid, 
onderdeel a van de Wet op het voortgezet onderwijs, en de afwijkingen van die 
code;---------------------------- 

1. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de 
uitoefening van de voormelde bevoegdheden, in het bestuursverslag. --- 

De raad van toezicht heeft voorts die taken die hem bij of krachtens deze statuten zijn 
toegekend. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang 
van de stichting en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. --- 

3. De raad van toezicht regelt zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren betreft 
bij reglement. Dit reglement kan onderdeel uitmaken van het in artikel 8 lid 7 bedoelde 
bestuursreglement. ------------------------ 

Raad van toezicht: besluitvorming -------------------- 
Artikel 14. ---------------------------- 
1. De raad van toezicht benoemt een voorzitter en uit zijn midden een vicevoorzitter en 

kan eventuele andere taken onderling verdelen. 
2. De raad van toezicht vergadert ten minste driemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de 

voorzitter, ten minste drie leden of het college van bestuur dit wenselijk achten. Voor 
zover in deze statuten niet anders is bepaald, geschieden de oproepingen tot de 
vergaderingen door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van ten 
minste zeven dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet 
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begrepen. ln spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks 

ter beoordeling van de voorzitter. ------------------- 
3. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, besluit de raad van toezicht bij 

gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij ieder lid van de raad van 

toezicht één stem heeft. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. ------- 
4. Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. 

Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het lot in geval van benoeming van 

personen en is het voorstel verworpen in geval van een stemming over zaken. -------.-- 
5. De raad van toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste de helft 

van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is. ---------- 

6. Indien in deze statuten voor het nemen van een bepaald besluit de eis is gesteld dat 

het genomen moet worden in een vergadering waarin een bepaald aantal leden van de 

raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, dan zal, indien in een vergadering 
wegens onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan worden, binnen uiterlijk 

zes weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die ongeacht het aantal 

aanwezigen beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde met de 

meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is 

voorgeschreven. 

7. De raad van toezicht kan met kennisgeving aan het college van bestuur ook buiten 
vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van de leden van de raad van toezicht 

schriftelijk, per fax of per e-mail wordt ingewonnen en geen van de leden van de raad 

van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het 

verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de 

schriftelijke of per e-mail gedane uitspraken. ---------------- 
8. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de leden van het 

college van bestuur, tenzij de raad van toezicht met opgaaf van redenen de wens te 

kennen geeft zonder het college van bestuur te willen vergaderen. 

9. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden notulen 
gehouden, welke na vaststelling door de raad van toezicht zodra mogelijk door de 

voorzitter van de vergadering worden ondertekend. ln de notulen wordt tevens vermeld, 

welke leden van de raad van toezicht op de vergadering aanwezig zijn geweest. ------- 

Vrijwaring 
Artikel 15. ---------------------------- 
1. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan de leden van het college van 

bestuur en aan voormalige leden van het college van bestuur vergoed: -------- 
ª· de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens 

een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere 
functie als lid van het college van bestuur of lid van de raad van toezicht die zij 
op schriftelijk verzoek van de stichting vervullen of hebben vervuld; ---- 

b. eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een 
hierboven onder a. vermeld handelen of nalaten; en ---------- 

c. eventuele schikkingen die zij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de 
raad van toezicht van de stichting treffen in verband met een hierboven als onder 
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a. vermeld handelen of nalaten. --------------- 
2. De stichting zal de leden van het college van bestuur en voormalige leden van het 

college van bestuur in aanvulling op het hiervoor bepaalde ook de over enig aan een 

derde te vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente, vergoeden, de proceskosten 

welke een (voormalig) lid van het college van bestuur is gehouden te voldoen, alsmede 
door autoriteiten opgelegde boetes, voor zover vergoeding daarvan rechtens is 

toegestaan, en de met het verweer daartegen verbonden rechtsbijstandkosten, mits 

deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke verhouding staan tot het belang 

van de procedure. ------------------------- 
3. De stichting zal de leden van het college van bestuur en voormalige leden van het 

college van bestuur schadeloos stellen voor de redelijke en noodzakelijke kosten die 

verbonden zijn aan het instrueren van een externe public relations deskundige om 

schade aan de reputatie van een (voormalig) lid van het college van bestuur door een 
procedure, onderzoek of aansprakelijkstelling als gedekt door deze bepaling te 

verminderen. --------------------------- 
4. Deze vrijwaring komt, voor zover nodig, ook ten goede van erfgenamen of legatarissen 

van de leden van het college van bestuur en de voormalige leden van het college van 
bestuur.------------------------------ 

5. Mocht de stichting een lid van het college van bestuur of voormalig lid van het college 

van bestuur aansprakelijk stellen ter zake van schade die de stichting lijdt als gevolg 

van enig handelen of nalaten van de betreffende betrokkene, dan vergoedt de stichting 

eveneens de redelijke kosten van het voeren van verdediging van de betrokkene. Na 

een in kracht van gewijsde gegane uitspraak inhoudende de aansprakelijkheid van de 

betrokkene jegens de stichting, is de betrokkene gehouden tot terugbetaling van het 
aldus door de stichting vergoede bedrag. Alvorens de stichting tot betaling overgaat kan 

de stichting zekerheid eisen voor het geval de betrokkene gehouden blijkt tot 
terugbetaling. --------------- 

6. Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor in dit artikel 
bedoeld indien en voor zover (i) door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld 

dat het handelen of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk, 

bewust roekeloos of ernstig verw ijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in 

de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

onaanvaardbaar zou zijn, of (ii) de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene 

is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies 

heeft uitbetaald. De stichting kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen 

aansprakelijkheid afsluiten. -------------------- 
7. Ook de (voormalige) leden van de raad van toezicht van de stichting kunnen aanspraak 

maken op de vrijwaring als voorzien in dit artikel onder overeenkomstige toepassing 

van de hierin genoemde reikwijdte en voorwaarden. ----------- 
Medezeggenschapsraad ---------------------------------- 
Artikel 16. ---------------------------- 
1 . De stichting kent een medezeggenschapsraad voor elke door haar in stand gehouden 

school, één of meerdere gemeenschappelijke medezeggenschapsraden, alsmede een 
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medezeggenschapsraad voor het centraal service bureau en neemt ter zake het 

bepaalde in de Wet medezeggenschap op scholen in acht. --------- 
2. Door elke aan de stichting verbonden gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

wordt maximaal tweemaal per jaar een overlegvergadering gehouden met het college 

van bestuur over de algemene zaken binnen de stichting in aanwezigheid van de raad 

van toezicht of een afvaardiging daarvan. ---------------- 
3. De bevoegdheden in deze statuten toegekend aan een gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad komen toe aan de betreffende medezeggenschapsraad indien 

geen gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is ingesteld.------- 

Boekjaar en Jaarstukken ----------------------- 
Artikel 17. ---------------------------- 
1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. -------- 
2. Het college van bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van 

alles betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit 
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe 
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te 
bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden 
gekend.---------------------------- 

3. Het college van bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het 
boekjaar een balans en een staat van baten en lasten (de "jaarrekening"), alsmede een 
bestuursverslag van de stichting te maken en op papier te stellen. ------------ 

4. De raad van toezicht kan bepalen dat de hiervoor in lid 3 bedoelde stukken zullen 
worden onderzocht door een door de raad van toezicht aan te wijzen accountant. Deze 
dient alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit te brengen aan de raad van toezicht. -- 

5. Het college van bestuur stelt de hiervoor in lid 3 bedoelde stukken vast. De aldus 
vastgestelde stukken behoeven de voorafgaande goedkeuring van de raad van 
toezicht. --------- ------------------------ 

6. Het college van bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, 
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, 
onverminderd het hierna in lid 7 bepaalde. ---------------- 

?. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier 
gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager 
worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en 
volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige 
bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. 

Statutenwijziging 
Artikel 18. ---------------------·------------ 
1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de raad van 

toezicht. 
2. Voor het nemen van een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel, worden de leden van 

de raad van toezicht bijeengeroepen met inachtneming van een termijn van ten minste 
twee weken, waarbij in de oproep het voorstel tot statutenwijziging woordelijk is 
opgenomen. --------------------------- 
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3. Tot de wijziging van de statuten kan alleen worden besloten met ten minste twee derde 

van de uitgebrachte stemmen van de leden van de raad van toezicht, terw ijl ten minste 

twee derde van de leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn.----------------------- 

Ontbinding ------------------------------ 
Artikel 19. ---------------------------- 
1. Met betrekking tot het besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in het direct 

voorafgaande artikel van deze statuten van overeenkomstige toepassing. ---- 
2 De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van 

haar vermogen nodig is. ---------------------- 
3. De vereffening geschiedt door het college van bestuur. ----------- 
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van 

kracht. -----·---------------------------- 
5. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door de raad van toezicht aan te 

wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige 
doelstelling.-------------------------- 

6. Op de vereffening zijn voor het overige de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek van toepassing. ----------------- 

Slot akte 

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. ---------------- 
Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De 
inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld 
en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud 
van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van 
deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de 
akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte 
waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, 
notaris, ondertekend. ------------------------------- 

(w.g. de verschenen persoon en de notaris) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 
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