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Bezoekadres 
M.A. de Ruljterstraat 3 

7556 CW Hengelo 

DUO 
Afdeling Bekostiging 
Postbus 30205 
2500 GE Den Haag 

Amsterdam, 20 maart 2019 

Betreft: 	Aanvraag startbekostiging BRIN 31 LA 

Geachte heer, mevrouw, 

N.a.v. het mailcontact met 	== 	 dd. 6-3-2019 hierbij de aanvraag 
startbekostiging voor schooljaar 2019-2020. 

De prognose m.b.t. het aantal leerlingen per 1 augustus 2019 bedraagt 65 leerlingen 
voor schooljaar 2019-2020. 

De verdere stukken m.b.t. de startbekostiging heeft u reeds ontvangen. 
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> Retouradres Postbus 30205 2500 GE Den Haag 
42779 
SvPo Hengelo 
Postbus 36026 
1020 MA Amsterdam 

Rijnstraat 50 
2515 XP Den Haag 
Postbus 30205 
2500 GE Den Haag 

2 

Ons kenmerk 

IMT/201903/000090 

Datum 26 maart 2019 
Betreft Ontvangstbevestiging 

Startbekostiging nieuwe school 
42779 
Administratienr nwe school 31LA 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij bevestigt DUO de ontvangst van uw aanvraag voor SvPo Hengelo, 
betreffende Startbekostiging nieuwe school Administratienr nwe school 31LA. Uw 
aanvraag is bij ons geregistreerd onder kenmerk IMT/201903/000090. Wilt u bij 
eventuele vragen of correspondentie over de afhandeling van uw aanvraag dit 
kenmerk vermelden? 

Wanneer u aanvullende vragen heeft, vindt u op www.duo.nl/zakelijk  meer 
informatie. Het informatiecentrum onderwijs is op werkdagen van 09.00 tot 13.00 
uur to bereiken via 079 - 323 24 44 (vo). U kunt ook een mail sturen naar 
ico@duo.nl. 

DUO vertrouwt erop dat u hiermee voldoende bent geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, namens deze, 

Manager Bekostiging en Planning van de Dienst Uitvoering Onderwijs 
Dit bericht is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend 

Pagina 1 van 1 
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Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Ondervijs, Culmur en 
Wetenschap 

3 

Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hengelo 
mevrouw S. Polet 
Postbus 36026 
1020 MA Amsterdam 

Datum 	2 1 AUG, 2019 
Betreft 	registratie nieuw bevoegd gezag (42779) en school 

(Brinnummer 31LA) 

Geachte mevrouw Polet, 

Met mijn beslissing op bezwaar van 13 november 2013, kenmerk 
DUO/OND-2013/54446 M, heb ik de School voor Persoonlijk Onderwijs 
Hengelo Mezquita voor vwo en havo (Brinnummer 31LA) goedgekeurd. 

Op 1 januari 2019 heeft u mij de Brinmutatieformulieren voor de 
registratie van het bevoegd gezag (BG 42779) en de school (Brinnummer 
31LA) toegestuurd. 

Bijgaand zend ik 11 de Brinmutatieformulieren van de 'Stichting voor 
Persoonlijk Onderwijs Hengelo' (SvPO Hengelo-Mezquita) met Bevoegd 
Gezagnummer 42779 en van de 'School voor Persoonlijk Onderwijs 
Hengelo Mezquita' met Brinnummer 31LA en een 'Overzicht toegestaan 
voortgezet onderwijs 2019/2020'. 

Inlichtingen 
Wanneer u aanvullende vragen heeft, vindt u op www.duo.nl/zakelijk  
meer informatie. Het Informatiecentrum onderwijs is op werkdagen van 
09.00 tot 13.00 uur to bereiken via 070-757 51 22 (vo). U kunt ook een 
e-mail sturen naar ico@duo.nl. 

Met wrie.nrIplijke groet, 
5.1 .2.e 

✓oor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, namens deze, 
BKP Productie 1 

DE 
ME 

Ro 

Rijnstraat 50 
2515 XP pen Haag 
Postbus 30205 
2500 GE Den Haag 

Doorkiesnummer 
070-757 51 22 (vo) 

Bereikbaar op werkdagen 
Van 9:00 - 13:00 

Onze referentie 
OND/ODS-2019/11021 Pt 

Uw brief van 
131.1F 01012019 

Bijlagen 
Brinmutabeformulter 
Brinnummer: 42779 
Brinmutatieformulier 
Brinnummer: 31LA 
Overzicht IGO 2019/2020 



Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cukuur en 
Wetenschap 

> Retouradres Postbus 30205, 2500 GE Den Haag 

SvPo Hengelo 

Postbus 36026 

1020 MA AMSTERDAM 

BRIN Mutatieformulier 
Postbus 30205, 2500 GE Den Haag 

Inlichtingen: 	ICO PO (079) 32 323 33 
ICO VO (079) 323 24 44 
ICO BVH (079) 323 26 66 

Blad 1 van 4 

Algemene gegevens 	 Datum mutate 01-08-2019 

Organisatienummer 	 42779 

Naam kort 	 SvPo Hengelo 

Soort organisatie 	 bestuur van instelling 

Indeling van gegevens 1 Organisatiegegevens doorgekregen van de Kamer van Koophandel 
2 Algemene organisatiegegevens 
3 Adresgegevens 
4 Specifieke organisatiegegevens 
5 Gegevens fusie I samenvoeging 
6 Ondertekening bevoegd persoon 
7 Vragen en opmerkingen 

Instructie voor het gebruik van het formulier 

Dit formulier is bestemd voor het opgeven van wijzigingen in de adrninistratieve  
oeoevens  van een organisatie. Wjzigingen die betrekking hebben op een aspect 
waarvoor toestemming is vereist volgens de huidige wet- en regelgeving. kunnen dus 
niet met dit formulier worden doorgegeven. 

In de linker kolom treft u de gegevens van uw organisatie aan zoals the op dit 
moment in BRIN zijn vastgelegd. Voor wijzigingen kunt u dit formulier gebruiken en 
de door u gewenste wijziging invullen in de lege rechterkolom. Let u er a.u.b. op dat 
u ook de datum van ingang van de wijziging invult. 

Wijzigingen in de gegevens onder 1 moeten worden doorgegeven aan de Kamer van 
Koophandel. Wijzigingen in deze gegevens kunnen niet met dit formulier worden 
doorgegeven.  



BRIN Mutatieformulier 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

42779 

SvPo Hengelo 

bestuur van instelling 

Blad 2 van 4 

1 Organisatiegegevens doorgekregen van de Kamer van Koophandel 

Algemene organisatiegegevens 

Volledige jurische naam 	SvPo Hengelo-Mezquita 
volgens akte 

Naam kort 	 SvPo Hengelo 

Vestigingsadres 

Straatnaam - huisnummer M.A. de Ruyterstraat 3 

Postcode - plaats 	7556 CW HENGELO OV 

Correspondentieadres 

Straatnaam - huisnummer Postbus 36026 

Postcode - plaats 	1020 MA AMSTERDAM 

Telefoonnummer 

Telefoonnummer 	5.1 .2.e 
Netwerkadres 

Internetadres (URL) 	www.svpo.n1 

2 Algernene organisatiegegevens 

Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

Richting I denominatie 	RK,PC,GV,RE,EV,AN,H1,1,J.AB,HU >> 

Datum opheffing >> 

>> 

3 Adresgegevens 

Faxnummer 

Emailadres 	 5.1.2.e@svpo.n1  

Datum ingang wijziging . .. 	. 	(dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

>> 



4 Specifieke organisatiegegevens 

Rekeningnummer 	
Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

Rekeningnummer (IBAN BIC) 5.1.2.e >> 

BRIN Mutatieformulier 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

42779 

SvPo Hengelo 

bestuur van instelling 

Blad 3 van 4 

(bij opgave of wijziging a u.b 
kopie bankafschrift toevoegen) 

Naam penningmeester 

Handtekening penningmeester 

Administratiekantoor 	(uitsluitend van toepassing op Bevoegd Gezag) 

Naam AK 

Nummer AK 

Einddatum 

>> 

	  d d 	 

Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

>> 

>> 

> > 

5 Gegevens fusie I samenvoeging 	(kan alleen administratief worden gewijzigd als het gaat orn een Bevoegd gezag. een 
AK of een PO-instelkng) 

Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

Organisatienummer 

Naam organisatie 

6 0 fldertekening bevoegd persoon (bij opgave of wijziging van het rekeningnummer dient bier een ander bevoegd 
persoon to ondertekenen) 

Naam 

Datum 

Plaats 

Telefoon 

Email 

Handtekening 

>> 

>> 

>> 



BRIN Mutatieformulier 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

42779 

SvPo Hengelo 

bestuur van instelling 

Blad 4 van 4 

7 Vragen en opmerkingen 



Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Ondenvijs, Cultuur en 
Wetenschap 

> Retouradres Postbus 30205, 2500 GE Den Haag. 

SvPo Hengelo 

Postbus 36026 

1020 MA AMSTERDAM 

BRIN Mutatieformulier 
Postbus 30205. 2500 GE Den Haag 

Inlichtingen: 	ICO PO (079) 32 323 33 
ICO VO (079) 323 24 44 
ICO BVH (079) 323 26 66 

Blad 1 van 4 

Algemene gegevens 
	 Datum mutatie 01-08-2019 

Organisatienummer 	 31LA 

Naam kort 	 SvPO Mezquita College 

Soort organisatie 	 VO-school 

Indeling van gegevens 	 1 Algemene organisatiegegevens 
2 Adresgegevens 
3 Specifieke organisatiegegevens 
4 Gegevens fusie samenvoeging 
5 Ondertekening bevoegd persoon 
6 Vragen en opmerkingen 

Instructie voor het gebruik van het formulier 

Dit formulier is bestemd voor het opgeven van wijzigingen in de administratieve  
oeoevens van een organisatie. Wjzigingen die betrekking hebben op een aspect 
waarvoor toestemming is vereist volgens de huidige wet- en regelgeving, kunnen dus 
niet met dit formulier worden doorgegeven. 

In de linker kolom treft u de gegevens van uw organisatie aan zoals die op dit 
moment in BRIN zijn vastgelegd. Voor wijzigingen kunt u dit formulier gebruiken en 
de door u gewenste wijziging invullen in de lege rechterkolom Let u er a u.b. op dat 
u ook de datum van ingang van de wijziging invult. 



BRIN Mutatieformulier 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

31 LA 

SvPO Mezquita College 

VO-school 

Blad 2 van 4 

1 Algemene organisatiegegevens 

Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

Naam 	 SvPO Hengelo Mezquita College voor vwo 
en havo 

Naam kort 	 SvPO Mezquita College 	 >> 	  

Richting / denominatie 	RKPC,GV,RE,EV,AN,H1.1,J,A13. HU 	 >> 	  

Datum opheffing 



BRIN Mutatieformulier 

Wisteria van Onderwijs. Cuituur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

31LA 

SvPO Mezquita College 

VO-school 

Blad 3 van 4 

2 Adresgegevens 

Hoofdvestiging 

Vestigingsadres 
Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

Straatnaam - huisnummer M k de Ruyterstraat 3 

Postcode - plaats 	7556 CW HENGELO OV 

Correspondentieadres 
Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

Straatnaam - huisnummer Postbus 36026 

Postcode - plaats 	1020 MA AMSTERDAM 

Telefoonnummer I faxnummer 
Datum ingang wijziging . 	. 	(dd-mm-jj) 

Telefoonnummer 	5.1.2.e 
	 >> 

Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

Faxnummer 

Netwerkadres 

>> 

Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

Internetadres (URL) 	WWN svpo nl >> 

Datum ingang wijziging 	. . . ... (dd-mm-jj) 

Emailadres 	 5.1.2.e@svpanl >> 



BRIN Mutatieformulier 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

31 LA 

SvPO Mezquita College 

VO-school 

Blad 4 van 4 

3 Specifieke organisatiegegevens 

Onderwijsmethode 	(uitsluitend van toepassing op instellingen) 

Onderwijsmethode 

Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

>> 

4 Gegevens fusie I samenvoeging 	(kan alleen administratief worden gewijzigd als het gaat om een Bevoegd gezag. een 
AK of een PO-instelling) 

Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

Organisatienummer 

Naam organisatie 

5 Ondertekening bevoegd persoon 

Naam 

Datum 

Plaats 

Telefoon 

Email 

Handtekening 

6 Vragen en opmerkingen 
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Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Ratouradres Postbus 606 2700 Mt. Zoatermeer 	 BRIN Mutatieformulier 
Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer 

Inlichtingen: 	ICO PO (079) 323 23 33 
ICO VO (079) 323 24 44 
ICO BVH (079) 323 26 66 

Blad 1 van 4 

	5.2.1 
Algemene gegevens 	 Datum mutatie 

fZ -f 

	

TREFW lj 
o 

IVORM: c; ec gfrz-c„. 

TEArvie, 	BRINNR :  

REG. d d 2 6 FEB. 2019 

AFDV: 
REG NR.: 

Indeling van gegevens 	1 Algemene organisatiegegevens 

2 AdresGegevens 
3 Specifieke organisatiegegovens 

4 Degevens fusie sarnenvoeging 
5 Ondertekening bevoegd persoon 

6 Vragen en opmerkirgen 

Instructie voor het gebruik van het formatter: 

Ott forrnulier is bestemd voor het opgeven van wfizigingen in de 
administratieve gegevens van eon organisatie. Wijzigingon die 
betrekking hebben op een aspect vvaarvoor toestemming is vereist 
volgens de huidige wet- en regeIgeving, kunnen dus niet met nit 
formutier wcrden docrgegeven. 

In de linkerkolom treft u de gegevens van uw organisalo aan zoals 
die op dit moment in BRIN zijn vastgelegd. Voor wlidgingen !cunt u dit 
formulier gebrulken en de door u gewenste wjziging invullen in do 
lege rechterkolom. Let u er a.u.b. op dat u ook de datum van hong 
van de wijziging invutt. 

Organisatlenummer 

Naarn kort 

Soon organisatie bestuur van Instelling 



BRIN Mutatieformulier 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Ultvoering Onderwijs 

5.2.1 bestuur van insteliing 

Wad 2 van 4 

1 Algemene organisatiegegevens 

Volledige juridische naam 
votgens akte 
(8ij wrizIgIng Is akte mee-
sturen verplIcht) 

Naam kart 

Richting / dencmlnatie 

Datum opheffing 

Datum Ingang wijeging 1. 	 '201.9— (dd-mm-)i) 

> > 	 a 	 . 
» Me2gu41-.-.CI 	 

>> 	6vea 
>>   	- 

	 >. 	,..arrilcsinFerd 
ciereicrrycl ufjcierrtaciet-, 
rele_crw-irexii-) • eLion,----1-4:etv-f 
eucqrs 

V11:709:
1
, 1-51c101i 17 

Nartu4ni.51-1, 	t_  
ott 	eePn giaj2c,nCgel 

Datum tngang 	Q9...(dd-mm-jj) 

> > 	 A ..de 	Rt.mj.' 	61.1.cde.A-  3 
> 

>> 7-55 0,0 	1-4eYrida 

Datum Ingang wijziging  1 — 1 -2QC1 (dd-mm-jj) 

> > .................. 	36-C42,.6 	 
> 

2 Adresgegevens 

Vestigingsadres 

S:raatnaam - huisnummer 

Postccee - claats 

Correspondentieadres 

Straatnaain - huisnummer 

Postcode - ptaats 	 > 1.020  MA-  kV:e- 	rn 

Telefoonnummer I faxnummer 

Datum ingang wijzIging 	 1 1  -  
Telefoannummer 	 ,5.1 .2.e 

Datum ingang 	 (dd-mm-0) 

Faxnummor 

Netwerkadres 

Intemetadres (URL) 

Emailadres 

Datum ingang wijzIging 	. 12..201. (dd-rnrn-lj) 

	 » CA-WO  6\iPel 

Datum Ingang wrizIgIng 

	 ,.5.1 .2.e 	 



BRIN Mutatieformulier 
Ministerte van Ondervvijs, Cultuur en Wetensehap 
Dienst Uitvoering Oncterwb 

bestuur van instelfing 

Bled 3 van 4 

3 Speelfteke organisatlegegevens 

Centreal rekeningnumrner (uksluitend van toopessbig op een Bevoegd Gezeg of eon Legere Overheid) 

Datum Ingang wljziging 	 (dd-mm-h) 

Contrast rekenIngnummed IBAN BIC 
(bij opgave of wljeging 	kopie 
bankefechrift toevoegen) 

,5.1.2.e 
Tenaarnstelling bIj de BGC (indlen 
daze atwijitt van de tenaamstelling 
van de organisatte waarop daze 
wtjzIgIng betrekldng been onder 
punt 1 van dit torrnuiler) 

Naam penningmeester 

Handtekening penningmeester 

5.1.2.e 

5.1.2.e d d  pi2

1
40 

 

AdmInIstratiekantoor (uitsludend van foepassIng op Bevoegd Gezag) 

Datum ingang wijziging 	 

Naam AK 
	

5.1.2.e 	 
Nummer AK 	 ..b. -i.z.e 

Einddatum 
	 > > 

4 Gegevens fusic / samenvoeging 	(kart abeen atimlnistratief warden gewgz(gd als het goat om een Bevoegd Gezag, eon AK of eon PO-installing) 

Datum Ingang wijziging 	 (dd-mmij) 

Organisatienummers 

Namen organIsaties 



BRIN Mutatieformulier 
Ministerie van Ondervvijs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uftvoering Onderwijs 

bestuur van instelling 

Biad 4 van 4 

5 Ondertekening bevoegd persoon 

	

	(bIJ opgave of wgzigIng van centraal rekenIngnummed !BAN 13IC, client h/er eon ander bevoegd persoon te 
ondertekenen) 

•	 fleam 

Datum 

Pleats 

Tale loon 

Err all 

HandtekenIng 

VI -2c31. 	 
A-rxv-4-e----rc: von 	 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

5.1.2.e 
6 Vragen en opmerkingen 
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2018L21020isr 

Doorlopende tekst van de statuten van: 

Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hengelo -
Mezquita 

gevestigd te Amsterdam 

na statutenwijziging verleden voor mr J.Th.H. LeijsE 
notaris met als pleats van vestiging Rotterdam 

op 27 augustus 2018 

STATUTEN 
Artikel 1 
1. De stichting draagt de naam Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hengelo - — 

Mezquita (SvPO Hengelo - Mezquita). 
2. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd en is gevestigd in de gemeente Amsterdam. ---- 
Doel 
Arne' 2 ----------------------------------------------------- ------- 
1 	De stichting stelt zich ten doel het geven van onderwijs op Rooms-Katholieke, 

Protestants-christelijke, Gereformeerde, Gereformeerd Vrijgemaakte, 	 
Reformatorische, Evangelische, Evangelische Broedergemeente, Vrije School, — 
Hindoe, lslamitisch, Joods, Humanistisch of Algemeen Bijzonder of een combinatie —
van een of meer van deze grondslagen zonder daarbij het maken van winst te 
beog en. 

2. 	De stichting stelt zich ten doel het onderwijs kieinschaiig en persoonlijk te houden en 
stelt in het onderwijs de ontwikkeling van kennis en het sociale en communicatieve 
vermogen van leerlingen centraal. 

Artikel 3 	  
De stichting tracht haar doel te bereiken fangs wettige weg en wet door: 
a. De vorming en instandhouding van scholen voor voortgezet onderwijs op de ----

grondslag Rooms-katholiek, Protestants-christelijk, Gereformeerd, Gereformeerd --
Vrijgemaakt, Reformatorisch, Evangelisch, Evangelische Broedergemeente, Vrije --
School, Hindoe, islamitisch, Joods, Humanistisch of Algemeen Bijzonder of een 
combinatie van den of meer van deze grondslagen. 

b. In het schoolplan aan te geven op welke wijze aandacht geschonken wordt aan de — 
levensbeschouwelijke aspecten van het onderwijs; 	 

c. Het benutten van alle andere wettige middelen, die ter bereiking van het doel dienstig 
zijn. 

Grondslag 
Artikel 4 
De stichting kan zowel Rooms-katholieke, Protestants-christelijke, Gereformeerd, -----
Gereformeerd Vrijgemaakte, Reformatorische, Evangelische, Evangelische 
Broedergemeente, Vrije School, Hindoe, Islamitische, Joodse, Humanistische of --
Afgemeen Bijzondere scholen of scholen met een combinatie van een of meer van deze -- 
grondslagen in stand houden. 	  
De door de stichting instandgehouden scholen zijn toegankelijk voor alle leerlingen, 	 
ongeacht hun levensovertuiging of maatschappelijke herkomst. Op de door de 
stichting in standgehouden scholen maken de leerlingen vanuit de grondsfag van de 	
school met inachtneming van artikel 2, kennis met uiteenlopende 	



levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen en stromingen, zodanig dat — 
zij de eigen levensovertuiging daarin kunnen herkennen en mede daardoor kunnen -- 
vormen. 
Bestuur 
Artikel 5 
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie en ten 

hoogste zeven meerderjarige leden, die doel en grondslag van de stichting dienen te 
onderschrijven. 

2. Als het aantal bestuursleden minder is dan drie behoudt het bestuur zijn -------
bevoegdheden, onverminderd de verplichting om onverwijid maatregelen tot -----
aanvulling van zijn ledental te nemen. De bestuursleden worden benoemd door het --
bestuur. 

3. De bestuursleden hebben zitting voor een tijdvak van vier Jaar. 
4. Bestuursleden treden of volgens een door het bestuur vast te stelten rooster van --

aftreden. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid Is terstond herbenoembaar, —
dit echter hoogult tweemaal. 

5. Herbenoeming van een lid, dat een functie in het bestuur bekleedde, brengt niet ---
zonder meer herstel in deze functie met zich. 

6. Het bestuurslidmaatschap eindigt door aftreden, royement, overiijden, ontslag door de 
rechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen of doordat men onder curatele --
wordt gesteld. Een bestuurslid kan worden geroyeerd bij een bestuursbesluit 
genomen met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen van 
de overige bestuursleden, die zitting hebben, evenwel niet dan nadat aan het ----
betrokken bestuurslid de gelegenheid is geboden om zich in een vergadering te --- 
verantwoorden en te verdedigen. 	 

Taken en bevoegdheden van het bestuur 
Artikel 6 
1. Het bestuur is, met inachtneming van hetgeen daaromtrent elders in de statuten is — 

bepaald, belast met het besturen van de stichting. 
2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, -----

vervreemding en bezwaring van registergoederen. 
3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting —

zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt 
of zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt. 

4. Het bestuur draagt zorg voor een integere bedrijfsvoering. Als een bestuurslid voorziet 
dat een verstrengeling van belangen ontstaat, dan meldt hij dit terstond aan de in ---
artikel 16 van deze statuten bedoelde toezichthouder. 

5. Het bestuur draagt zorg voor een goede informatievoorziening aan ouders aangaande 
zowel de ontwikkeling van de school als van hun kind. 

Dagelijks bestuur 
Artikel 7 
1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een 

secretaris en een penningmeester; de secretaris is tevens plaatsvervangend -----
penningmeester, de penningmeester plaatsvervangend secretaris. lndien de functie --
van secretaris en penningmeester in een persoon worden gecombineerd, kiest het — 
bestuur uit zijn midden tevens een plaatsvervanger voor hem. --------------- 

2. De in dit artikel genoemde functionarissen vormen tezamen het dagelijks bestuur van 
de stichting. 

Artikel 8 	 
1. Het dagelijks bestuur verzorgt in overeenstemming met de bestuursbesluiten alias — 

wat tot de dagelUkse gang van zaken behoort; het is belast met de uitvoering van de 
besluiten van het bestuur. 

2. Het dagelijks bestuur is bevoegd in spoedeisende gevallen besluiten te nemen ---
waaromtrent in de eerstvoigende bestuursvergadering verantwoording dient to --
worden afgelegd. 
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Vertegenwoordiging 
Artikel 9 
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De -------------- 
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de secretaris --- 
tezamen en bij belet of ontstentenis aan hun plaatsvervangers tezamen. Zij tekenen de --- 
van het bestuur uitgaande stukken. 	 
Personeelsbeleid 	 
Artikel 10 
1. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directie, het onderwijzend en -------

onderwijsondersteunend personeel. 
2. Bij de benoeming van personeel zal de stichting zich ervan verzekeren dat het ----

personeel de grondsiag van de stichting, zoals omschreven in artikel 4, respecteert en 
loyaal zal meewerken aan de doelstellingen zoals die in deze statuten en in het ----
schooiplan zijn omschreven. 

Directiestatuut 
Artikel 11 
1 	Het bestuur stelt na overleg met de betrokken directie en met inachtneming van het --

ter zake in het medezeggenschapsreglement bepaalde een directiestatuut vast, dat 
bepalingen bevat ten aanzien van de taken en bevoegdheden van de schooldirectie. - 
Tevens kan in het directiestatuut worden aangegeven welke taken en bevoegdheden 
de directie In naam en onder verantwoordelijkheid van het bestuur zal uitoefenen.---- 

2. Het bestuur Iegt in het directiestatuut de afspraken met de schooldirectie vast over de 
wijze waarop de deskundigheid en verantwoordelijkheid van het personeel voor de --
kwaliteit van het onderwijs onderhouden zal worden. 

Financieel beleid en geidmiddelen 
Artikel 12 
De geidmiddelen der stichting bestaan uit: 	  
a. Subsidies uit de openbare kassen; 	 
b. Ouderbijdragen; 
c. School- of cursusgelden; 
d. Rechtmatig verkregen bijdragen en schenkingen; 
e. Erfstellingen, die echter alleen onder voorrecht van boedelbeschrijving mogen worden 

aanvaard, en legaten; 
f. Eventueel andere op wettige wijze verkregen baten. 
Artikel 13 
1. Het boekjaar der stichting valt samen met het kalenderjaar. Het eerste boekjaar start --

op een januari van het jaar dat de bekostiging van het Rijk van de eerste school van de 
stichting een aanvang neemt. Het eerste Het eerste boekjaar duurt tot en met een en — 
dertig december van het jaar daaropvolgend. 

2. Buiten de goedgekeurde begroting mogen geen uitgaven worden gedaan. Indien een - 
uitgave onverwijld noodzakelijk blijkt, ten gevolge waarvan de begroting moet worden - 
overschreden, brengt de penningmeester deze aangelegenheid onmiddellijk ter -------
beslissing in het bestuur. 

Vergaderingen 
Artikel 14 	 
1. De secretaris schrijft de vergaderingen van het bestuur tijdig uit onder toezending van 

een agenda. De bestuursleden zijn gerechtigd aanvullingen of wijzigingen op de --- 
agenda voor to stellen. Hierover beslist het bestuur. 	 

2. De bestuursvergaderingen worden gehouden onder leiding van de voorzitter. De ---
secretaris maakt notulen op, die door het bestuur worden vastgesteld. 

3. Het bestuur vergadert ten minste viermaal in het jaar, waarvan eenmaal voor 1 juli --
voor de jaarvergadering, bedoeld in artikel 15 en eenmaal voor 1 december ter ----
vaststelling van de begroting voor het komende kalenderjaar, en voorts zo dikwijIs als 
de voorzitter dit noodzakelijk oordeelt, of indien twee of meer leden van het bestuur — 
hun wens hiertoe schriftetijk aan de secretaris kenbaar maken. In dit laatste geval 
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moet de vergadering binnen veertien dagen door de secretaris worden belegd; ---
geschiedt dit niet, dan zijn deze leden met inachtneming van de vereiste formaliteiten 
bevoegd zeif een vergadering te convoceren. 

4. Behoudens in die gevallen, waar de statuten uitdrukkelijk anders bepalen, neemt het 
bestuur zijn besluiten met volstrekte meerderheid der stemmen in een vergadering, —
waar ten minste de heift plus een der zittende bestuursleden aanwezig is.----- -- 

5. Blanco stemmen tellen voor het behalen der meerderheid niet mee. 	 
6. Ten aanzien van onderwerpen, waaromtrent de bestuursleden tevoren schriftelijk 

voldoende zijn geInformeerd, kunnen de leden, die ter vergadering afwezig zullen zijn, 
hun stem bij een door hen ondertekende schriftelijke verkiaring indienen bij de --
secretaris, die gehouden is deze verkiaring bij de stemming ter vergadering openbaar 
te maken. Alsdan zal deze verkiaring meetellen bij de stemming omtrent de ---- 
desbetreffende onderwerpen als ware zij uitgebracht door een aanwezig lid.-- 	- 

7. Stemmen bij volmacht is mogelijk. Een bestuurslid kan door ten hoogste een ander --
bestuurslid worden gemachtigd. De machtiging dient altijd schriftelijk te geschieden. -- 

8. Stemming kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden; schriftelijke stemming — 
heeft plaats bij stemming over personen een benoeming betreffende en overigens, —
indien een of meer leden dit wensen. 

9. Staken de stemmen bij stemming, niet een benoeming betreffende, dan wordt het — 
voorstel geacht verworpen te zijn. 	 

10. Wordt bij stemming over personen een benoeming betreffende de vereiste 
meerderheid niet verkregen, dan vindt herstemming plaats tussen de twee personen, 
die de meeste stemmen behaalden. Behalen meer dan twee personen de meeste ---
stemmen dan delen deze alien in de herstemming. Bij het niet behalen alsdan van de 
meerderheid der stemmen wordt degenen die het hoogste aantal stemmen op zich — 
verenigde, geacht te zijn gekozen. Is het hoogste aantal stemmen door meer dan eon 
persoon behaald dan beslist het lot wie van deze Iaatsten benoemd is.-- 

Jaarvergadering 
Artikel 15 
1. In de jaarvergadering brengt de secretaris versiag uit over het gevoerde beleid in het 

afgelopen jaar. 
2. Tevens worden de jaarstukken over het afgelopen jaar vastgesteld, welke moeten zijn 

opgemaakt aan de hand van de voor dat jaar goedgekeurde begroting. De vaststelling 
kan slechts plaatsvinden indien bij de jaarstukken een rapport van een 
registeraccountant of van een accountant-administratieconsulent is gevoegd. 

3. Door de vaststelling van de jaarstukken, waarbij de penningmeester geen stemrecht - 
heeft, wordt de penningmeester gedechargeerd. 

4. De jaarstukken worden door de penningmeester in ontwerp opgemaakt en tezamen — 
met het in lid 2 bedoelde rapport door het dagelijks bestuur ten minste veertien dagen 
veer de in lid 1 bedoelde vergadering aan het bestuur aangeboden. 

Benoeming en taken toezichthouder 
Artikel 16 	 
Het bestuur benoemt en ontsfaat een toezichthouder. 
Artikel 17 
De toezichthouder is belast met de volgende taken als bedoeld in de Wet Voortgezet 
Onderwijs: 
1. Het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag. 	 
2. Het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige 

bestemming en aanwending van de middelen van de school. 
3. Het toezien op de naleving van de code goed bestuur zoals vastgelegd in artikel 18 -

van deze statuten. 
4. Benoeming van de accountant die versiag uitbrengt aan de toezichthouder, voor ---

zover deze accountant een andere is dan de accountant die door het bestuur belast 
is met de vaststelling van de jaarrekening. 

5. Het in het jaarverslag afleggen van verantwoording over de uitvoering van de eigen - 
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taken. 
6. Het informeren van het bestuur bij een sterk vermoeden van belangenverstrengeling 

van personeel of de directie. 
7. De instelling van een klokkenluidersregeling voor het kenbaar maken van ------

onregelmatigheden. 
8. Het informeren van het bestuur en van de onderwijsinspectie bij een sterk 

vermoeden van onregelmatigheden. 
9. Het informeren van de onderwijsinspectie bij een sterk vermoeden van -----

belangenverstrengeling van bestuurders na toepassing van hoor- en wederhoor. ---
Geed bestuur 
Artikel 18 	  
De in de Wet Voortgezet Onderwijs verlangde code geed bestuur is verankerd in deze --- 
statuten, in het bijzonder in de artikelen 6, 11, 16 en 17. 
Statutenwijziging 
Artikel 19 
1. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee --

derde van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin alle bestuursleden --
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is een vergadering, waarin een voorstel tot ---
statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering ---
bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de — 
eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal -----
tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel, 
zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten mits met een — 

	

meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen. 	  
2. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden 	 

voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van -
de voorgestelde wijziging, to worden gevoegd. 

Ontbinding 
Artikel 20 	 
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. 
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 1 van artikel 19 van 

overeenkomstige toepassing. 
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo 

vastgesteld. 
4. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. 
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden --

stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door 
de vereffenaars aangewezen persoon. 

6. Op de vereffening zijn overigens de bepalIngen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk - 
Wetboek van toepassing. 

Slotbepalingen 
In alle gevallen, waarin niet door de statuten wordt voorzien, beslist het bestuur. 
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statutenwijziging 

Stichting Mezquita College/ 
SvP0 Hengelo - Mezquita 

Statutenwijziging 
Op zeven en twintig augustus tweeduizend achttien, is voor mij5.1 2.e 

notaris met als pleats van vestiging Rotterdam, verschenen: 
5.1.2 e 	 , te dezer zake woonplaats klezende ten kantore van Leijser 
Notariaat, ocnouwourgpiein .50-34, 3012 CL Rotterdam (Postbus 1097, 3000 BB -----
Rotterdam), geboren to Rotterdam op vier maart negentienhonderd een en zestig; ---
die hierbij handelde els schriftelijk gevolmachtigde van: 
mevrouw Susanna POLET, wonende te 5.1.2.e 

die bij net verienen van de volmacht 
venuaaroe: 
1. dat in de vergadering van het bestuur van de statutair te Amsterdam gevestigde 

stichting Stichting Mezquita College, kantoorhoudende te (1026 CH) Amsterdam, --
Durgerdammerdijk 137, ingeschreven in het handeisregister van de Kamer van ---
Koophandel onder dossiernummer 51409186, hierna ook te noemen: "de Stichting", 
is besloten - met Inachtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen - de ----
statuten van de Stichting geheel opnieuw vast te stellen, zoals hierna omschreven; -- 

2. dat voorts is besloten mevrouw S. Polet, voornoemd, te machtigen tot het notarieel — 
doen verlijden van de akte houdende statutenwijziging, met de macht van substitutie, 
waarvan blijkt uit een volmacht die aan deze akte is gehecht ; 

3. dat van voormelde besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten kopie van de --
desbetreffende notulen; 

4. dat de statuten van de Stichting zijn vastgesteld bij akte van oprichting, een -----
december tweeduizend tien voor mij, notaris, verleden en laatstelijk gewijzigd bij 
akte op vijftien vijf tweeduizend veertien eveneens voor mij, notaris, verleden; 

5. dat ter uitvoering van gemelde besluiten de statuten vanaf heden als volgt zullen --- 
luiden: 

Naam en zetel 
Artikel 1 
1. De stichting draagt de naam Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hengelo - 

Mezquita (SvPO Hengelo - Mezquita). 
2. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd en is gevestigd in de gemeente Amsterdam. --
Doel 
Artikel 2 	 
1. De stichting stelt zich ten doel het geven van onderwijs op Rooms-Katholieke, --- 

Protestants-christelijke, Gereformeerde, Gereformeerd Vrijgemaakte, 
Reformatorische, Evangelische, Evangelische Broedergemeente, Vrije School, --
Hindoe, Islamitisch, Joods, Humanistisch of Algemeen Bijzonder of een combinatie --
van een of meer van deze grondslagen zonder daarbij het maken van winst te -----
beogen. 

2. De stichting stelt zich ten doel het onderwijs kleinschalig en persoonlijk te houden en 
stelt in het onderwijs de ontwikkeling van kennis en het sociale en communicatieve 
vermogen van leerlingen centraal. 

Artikel 3 
De stichting tracht haar doel te bereiken tangs wettige weg en wet door: --- 
a. 

	

	De vorming en instandhouding van scholen voor voortgezet onderwijs op de --- 
grondslag Rooms-katholiek, Protestants-christelijk, Gereformeerd, Gereformeerd 



Vrijgemaakt, Reformatorisch, Evangelisch, Evangelische Broedergemeente, Vrije -- 
School, Hindoe, Islamitisch, Joods, Humanistisch of Algemeen Bijzonder of een 	 
corn binatie van den of meer van deze grondslagen. 

b. In het schoolpian aan te geven op welke wijze aandacht geschonken wordt aan de - 
levensbeschouwelijke aspecten van het onderwijs; 	 

c. Het benutten van alle andere wettige mfddelen, die ter bereiking van het doel dienstig 
zijn. 	 

Grondslag 	  
Artikel 4 
De stichting kan zowel Rooms-katholleke, Protestants-christelijke, Gereformeerd, 
Gereformeerd Vrijgemaakte, Reformatorlsche, Evangelische, Evangelische 	 
Broedergemeente, Vrije School, Hindoe, Islamitische, Joodse, Humanistische of ----
Algemeen Bijzondere scholen of scholen met een combinatie van een of meer van deze - 
grondslagen in stand houden. 
De door de stichting instandgehouden scholen zijn toegankelijk voor alle leerlingen, 
ongeacht hun levensovertuiging of maatschappelijke herkomst. Op de door de ---
stichting in standgehouden scholen maken de leerlingen vanuit de grondslag van de — 
school met inachtneming van artikel 2, kennis met uiteenlopende 	  
levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen en stromingen, zodanig dat — 
zij de eigen levensovertuiging daarin kunnen herkennen en mede daardoor kunnen --
vormen. 
Bestuur 
Artikel 5 
1. Het bestuur van de stichting bestaat ult een oneven aantal van ten minste drie en ten 

hoogste zeven meerderjarige leden, die doel en grondslag van de stichting dienen te 
onderschrijven. 	 

2. Als het aantal bestuursleden minder is dan drie behoudt het bestuur zijn 	 
bevoegdheden, onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot ------
aanvulling van zijn ledental to nemen. De bestuursleden worden benoemd door het — 
bestuur. 	  

3. De bestuursleden hebben zitting voor een tijdvak van vier jaar. 
4. Bestuursleden treden of volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van --

aftreden. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar, —
dit echter hooguit tweemaal. 

5. Herbenoeming van een lid, dat een functie in het bestuur bekleedde, brengt niet — 
zonder meer herstel in deze functie met zich. 

6. Het bestuurslidmaatschap eindigt door aftreden, royement, overlijden, ontslag door de 
rechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen of doordat men under curatele —
wordt gesteld. Een bestuurslid kan worden geroyeerd bij een bestuursbesluit 
genomen met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen van 
de overige bestuursleden, die zitting hebben, evenwel niet dan nadat aan het 	 
betrokken bestuurslid de gelegenheid is geboden om zich in een vergadering te 
verantwoorden en te verdedigen. 

Taken en bevoegdheden van het bestuur 	  
Artikel 6 
1. Het bestuur is, met inachtneming van hetgeen daaromtrent elders in de statuten is --

bepaald, belast met het besturen van de stichting. 
2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, --

vervreemding en bezwaring van registergoederen. 
3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting —

zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt 
of zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt. 

4. Het bestuur draagt zorg voor een integere bedrigsvoering. Als een bestuurslid voorziet 
dat een verstrengeling van belangen ontstaat, dan meldt hij dit terstond aan de in —
artikel 16 van deze statuten bedoelde toezichthouder. 
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5. Het bestuur draagt zorg voor een goede informatievoorziening aan ouders aangaande 
zowel de ontwikkeling van de school als van hun kind. 

Dagelijks bestuur 
Artikel 7 	  
1. Het bestuur kiest ult zljn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een 

secretaris en een penningmeester; de secretaris is tevens plaatsvervangend ---
penningmeester, de penningmeester plaatsvervangend secretaris. lndien de functie — 
van secretaris en penningmeester in een persoon worden gecombineerd, kiest het --
bestuur uit zijn midden tevens een plaatsvervanger voor hem. 

2. De in dit artikel genoemde functionarissen vormen tezamen het dagelijks bestuur van 
de stichting. 

Artikel 
1. Het dagelijks bestuur verzorgt in overeenstemming met de bestuursbesluiten alles — 

wat tot de dagelijkse gang van zaken behoort; het is belast met de uitvoering van de 
besluiten van het bestuur. 	 

2. Het dagelijks bestuur is bevoegd in spoedeisende gevallen besluiten to nemen 
waaromtrent in de eerstvolgende bestuursvergadering verantwoording dient to 
worden afgelegd. 

Vertegenwoordiging 	 
Artikel 9 
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De 
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de secretaris -- 
tezamen en bij belet of ontstentenis aan hun plaatsvervangers tezamen. Zij tekenen de -- 
van het bestuur uitgaande stukken. 
Personeelsbeleid 
Artikel 10 
1. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directie, het onderwijzend en ------ 

onderwijsondersteunend personeel. 	 
2. Bij de benoeming van personeel zal de stichting zich ervan verzekeren dat het —

personeel de grondsiag van de stichting, zoals omschreven in artikel 4, respecteert en 
loyaal zal meewerken aan de doelstellingen zoals die in deze statuten en in het ----
schoolplan zijn omschreven. 

Directiestatuut 
Artikel 11 
1. Het bestuur stelt na overleg met de betrokken directie en met inachtneming van het --

ter zake in het medezeggenschapsreglement bepaalde een directiestatuut vast, dat 
bepalingen bevat ten aanzien van de taken en bevoegdheden van de schooldirectie. - 
Tevens kan in het directiestatuut worden aangegeven welke taken en bevoegdheden 
de directie in naam en onder verantwoordelijkheid van het bestuur zal uitoefenen.-- 

2. Het bestuur legt in het directiestatuut de afspraken met de schooldirectie vast over de 
wijze waarop de deskundigheid en verantwoordelijkheid van het personeel voor de — 
kwaliteit van het onderwijs onderhouden zal worden. 

Financieel beleid en geidmiddelen 
Artikel 12 
De geidmiddelen der stichting bestaan uit: 	  
a. Subsidies uit de openbare kassen; 	  
b. Ouderbijdragen; 
c. School- of cursusgelden; 
d. Rechtmatig verkregen bijdragen en schenkingen; 
e. Erfstellingen, die echter alleen onder voorrecht van boedelbeschrijving mogen worden 

aanvaard, en legaten; 
f. Eventueel andere op wettige wijze verkregen baten. 
Artikel 13 
1. Het boekjaar der stichting valt samen met het kalenderjaar. Het eerste boekjaar start — 

op een januari van het jaar dat de bekostiging van het Rijk van de eerste school van de 
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stichting een aanvang neemt. Het eerste Het eerste boekjaar duurt tot en met den en --
dertig december van het jaar daaropvolgend. 

2. Buiten de goedgekeurde begroting mogen geen uitgaven worden gedaan. Indien een - 
uitgave onverwijid noodzakelijk blijkt, ten gevolge waarvan de begroting moet worden - 
overschreden, brengt de penningmeester deze aangelegenheid onmiddellijk ter 	 
beslissing in het bestuur. 

Vergaderingen 
Artikel 14 
1. De secretaris schrijft de vergaderingen van het bestuur tijdig uit onder toezending van 

een agenda. De bestuursleden zijn gerechtigd aanvullingen of wijzigingen op de 	
agenda voor te stellen. Hierover beslist het bestuur. 

2. De bestuursvergaderingen worden gehouden onder leiding van de voorzitter. De 	
secretaris maakt notulen op, die door het bestuur worden vastgesteld. 	 

3. Het bestuur vergadert ten minste viermaal in het jaar, waarvan eenmaal voor 1 juli --- 
voor de jaarvergadering, bedoeld in artikel 15 en eenmaal voor 1 december ter 	 
vaststelling van de begroting voor het komende kalenderjaar, en voorts zo dikwijls als 
de voorzitter dit noodzakelijk oordeelt, of indien twee of meer leden van het bestuur —
hun wens hiertoe schriftelijk aan de secretaris kenbaar maken. In dit laatste geval ---
moet de vergadering binnen veertien dagen door de secretaris worden belegd; — 
geschiedt dit niet, dan zijn deze leden met inachtneming van de vereiste formaliteiten 
bevoegd zeif een vergadering te convoceren. 

4. Behoudens in die gevallen, waar de statuten uitdrukkelijk anders bepalen, neemt het 
bestuur zijn besluiten met volstrekte meerderheid der stemmen in een vergadering, — 
waar ten minste de helft plus den der zittende bestuursleden aanwezig is. 	 

5. Blanco stemmen tellen voor het behalen der meerderheid niet mee. 	 
6. Ten aanzien van onderwerpen, waaromtrent de bestuursleden tevoren schriftelijk ---

voldoende zijn geInformeerd, kunnen de leden, die ter vergadering afwezlg zullen zijn, 
hun stem bij een door hen ondertekende schriftelijke verkiaring indienen bij de ------
secretaris, die gehouden is deze verkiaring bij de stemming ter vergadering openbaar 
te maken. Alsdan zal deze verkiaring meetellen bij de stemming omtrent de --- 
desbetreffende onderwerpen als ware zij uitgebracht door een aanwezig lid. 	 

7. Stemmen bij volmacht is mogelijk. Een bestuurslid kan door ten hoogste een ander --
bestuurslid worden gemachtigd. De machtiging dient altijd schriftelijk te geschieden. — 

8. Stemming kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden; schriftelijke stemming --
heeft plaats bij stemming over personen een benoeming betreffende en overigens, --
indien een of meer leden dit wensen. 

9. Staken de stemmen bij stemming, niet een benoeming betreffende, dan wordt het --
voorstel geacht verworpen te zijn. 

10. Wordt bij stemming over personen een benoeming betreffende de vereiste ------
meerderheid niet verkregen, dan vindt herstemming plaats tussen de twee personen, 
die de meeste stemmen behaalden. Behalen meer dan twee personen de meeste ---
stemmen dan delen deze alien in de herstemming. Bij het niet behalen alsdan van de 
meerderheid der stemmen wordt degenen die het hoogste aantal stemmen op zich --
verenigde, geacht te zijn gekozen. Is het hoogste aantal stemmen door meer dan een 
persoon behaald dan beslist het lot wie van deze laatsten benoemd is.------------- 

Jaarvergadering 
Artikel 15 
1. In de jaarvergadering brengt de secretaris versiag uit over het gevoerde beleid in het 

afgelopen jaar. 
2. Tevens worden de jaarstukken over het afgelopen jaar vastgesteld, welke moeten zijn 

opgemaakt aan de hand van de voor dat jaar goedgekeurde begroting. De vaststelling 
kan slechts plaatsvinden indien bij de jaarstukken een rapport van een ---
registeraccountant of van een accountant-administratieconsulent is gevoegd. 

3. Door de vaststelling van de jaarstukken, waarbij de penningmeester geen stemrecht -
heeft, wordt de penningmeester gedechargeerd. 
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4. 	De jaarstukken worden door de penningmeester in ontwerp opgemaakt en tezamen --
met het in lid 2 bedoelde rapport door het dagelijks bestuur ten minste veertien dagen 
vaor de in lid 1 bedoelde vergadering aan het bestuur aangeboden. 	 

Benoeming en taken toezichthouder 	  
Artiket 16 
Het bestuur benoemt en ontslaat een toezichthouder. 
Artikel 17 
De toezichthouder is belast met de volgende taken als bedoeld In de Wet Voortgezet 	
Onderwijs: 
1. Het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag. 
2. Het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige ------ 

bestemming en aanwending van de middelen van de school. 	 
3. Het toezien op de naleving van de code goed bestuur zoals vastgelegd in artikel 18 --

van deze statuten. 
4. Benoeming van de accountant die verslag uitbrengt aan de toezichthouder, voor --

zover deze accountant een andere is dan de accountant die door het bestuur belast -
is met de vaststelling van de Jaarrekening. 

5. Het in het jaarverslag afleggen van verantwoording over de uitvoering van de eigen --
taken.- 

6. Het informeren van het bestuur bij een sterk vermoeden van belangenverstrengeling 
van personeel of de directie. 

7. De instelling van een klokkenluidersregeling voor het kenbaar maken van 	 
onregelmatigheden. 

8. Het informeren van het bestuur en van de onderwijsinspectie bij een sterk 	 
vermoeden van onregelmatigheden. 

9. Het informeren van de onderwijsinspectie bij een sterk vermoeden van ------- 
belangenverstrengeling van bestuurders na toepassing van hoor- en wederhoor. ---- 

coed bestuur 
Artikel 18 
De in de Wet Voortgezet Onderwijs verlangde code goed bestuur is verankerd in deze 
statuten, in het bijzonder in de artikelen 6, 11, 16 en 17. 
Statutenwijziging 
Artikel 19 
1. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee — 

derde van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin alle bestuursleden --
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is een vergadering, waarin een voorstel tot --
statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering --
bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de —
eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal --------
tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel, 
zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten mits met een — 
meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen. 	 

2. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziglng zal worden 
voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van - 
de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd. 

Ontbinding 
Artikel 20 
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. 
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde In lid 1 van artlkel 19 van 

overeenkomstige toepassing. 
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo --

vastgesteld. 
4. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. 
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden 

stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door 
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de vereffenaars aangewezen persoon. 
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek van toepassing. 	  
Slotbepalingen 	  
In alle gevallen, waarin niet door de statuten wordt voorzien, beslist het bestuur.-------
WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van deze —
akte vermeld. Voordat tot voorlezing is overgegaan, is de inhoud van deze akte zakelijk — 
aan de comparante opgegeven en toegelicht, Deze heeft verklaard van de inhoud van — 
deze akte kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing 
daarvan geen prijs te stellen. 
Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparante en mij, --
notarls, ondertekend. 
(volgen handtekeningen) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 
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6-2-2019 	5.1 2 e 
Naam 	 5.1.2.e 
Geboortedatum en -plaats 
Datum in functie 	 zz-1Z-ZUlb (datum registratie: 12-01-2017) 
Titel 	 Secretaris 
Bevoegdheid 	 Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

Gevolmachtigde 
Naam 	 Polet, Susanna 
Geboortedatum en -plaats 	5.1.2.e 
Datum in functie 	 ZZ-1Z-ZUlb (datum registratie: 28-12-2016) 
Titel 	 Directeur 
Inhoud volmacht 	 Volledige volmacht 

Gegevens zijn vervaardigd op 06-02-2019 om 1136 uur. 

Historie 
34  5.1.2.e SvPO Hengelo - Mezquita telnr: 5.1.2.e 
M.A. de Ruyterstraat 3 7556CW Hengelo 

Oude statutaire namen zoals vastgelegd sinds 01-10- 
1993 

Statutaire naam 	Stichting Mezquita College 
Datum ingang 	 01-12-2010 
Datum einde 	 27-08-2018 

Oude handeisnamen zoals vastgelegd sinds 01-10-1993 

*** Geen historie voor dit onderdeel*** 

Oude vestigingsadressen zoals vastgelegd sinds 01-10-
1993 

*** Geen historie voor dit onderdeel*** 

Oude rechtsvormen zoals vastgelegd sinds 01-10-1993 

*** Geen historie voor dit onderdeel*** 

Oude bedrijfsomschrijvingen zoals vastgelegd sinds 01-
10-1993 

*** Geen historie voor dit onderdeel*** 

Functionarisgegevens Uitgetreden functionaris(sen) 
rechtspers. 

Bestuurder(s): 

Naam 	 5.1.2.e 
Geboortedatum en - 
pleats 
Infunctietreding 	01-12-2010 
Titel 	 Secretaris 
Bevoegdheid 	 Gezamenlijk bevoegd (met andere 

bestuurder(s), 
zie statuten) 

Uit functie 	 22-12-2016 

Overige functionarisgegevens Uitgetreden 

5.1.2.e 	 2/3 



6-2-2019 	5.1.2.e 

Bedrijfsprofiel - Stichting voor 
Persoonlijk Onderwijs Hengelo -
Mezquita (5.1.2.e 
Kamer van Koophandel, 06 februari 2019 - 11:36 

U ittreksel 
Kvic-nummer5.1.2.e 

Rechtspersoon 
RSIN 
Rechtsvorm 
Statutaire naam 
Ook genoemd 
Statutaire zetel 
Bezoekadres 
Postadres 
Telefoonnummer 
Internetadres 
E-mailadres 
Eerste inschrijving 
handelsregister 
Datum akte van oprichting 
Datum akte laatste 
statutenwijziging 
Activiteiten 

Bestuurders 
Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Datum in functie 
Titel 
Bevoegdheid 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Datum in functie 
Titel 
Bevoegdheid 
Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Datum in functie 
Titel 
Bevoegdheid  

5.1.2.e 
sticnting 
Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hengelo - Mezquita 
SvPO Hengelo - Mezquita 
Amsterdam 
M.A. de Ruyterstraat 3, 7556CW Hengelo 
Postbus 36026, 1020MA AMSTERDAM 
5.1.2.e 
www.svpo.nl  
5.1.2.e@svpo.nl  
U3-12-2010 

01-12-2010 
27-08-2018 

SBI-code: 85322 - Educatie 
Het geven van onderwijs op katholieke, Protestants- christelijke, 
Gereformeerde, Gereformeerd Vrijgemaakte, Reformatorische, 
Evangelische, Evangelische Broedergemeente, Vrije School, Hindoe, 
Islamitisch, Joods, Humanistisch of Algemeen Bijzonder of een 
combinatie van een of meer van deze grondsiagen zonder daarbij 
het maken van winst te beogen. De stichting stelt zich ten doel het 
onderwijs kleinschalig en persoonlijk te houden en stelt in het 
onderwijs de ontwikkeling van kennis en het sociale en 
communicatieve vermogen van leerlingen centraal. 

van Denderen, Misja 
5.1.2.e 

(aatum registratie: 03-12-2010) 
Voorzitter 
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

5.1.2.e 

(datum registratie: 03-12-2010) 
Secretaris 
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
5.1.2.e 

22-1Z-ZUlb (datum registratie: 29-12-2016) 
Penningmeester 
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

h5 1.2 e 
	 1/3 
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www.svpo.n1  
5.1.2.e 
rostous souzo 
1020 MA Amsterdam 
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*** Geen historie voor dit onderdeel*** 

Deponeringen 

algemene gegevens 

naam 
ingeschreven onder 
nummer 

Deponeringen  

SvPO Hengelo - Mezquita 
5.1.2.e 

Geen deponeringen aanwezig 

luridische gegevens 

Rechtspersoon : 
Rechtsvorm 	 Stichting 
Statutaire zetel 	 Amsterdam 
Eerste inschrijving in het 	3-12-2010 
Handelsregister 
Akte van oprichting 	 1-12-2010 
Akte Iaatste statuten 	27-8-2018 
wijziging 

5.1.2.e 
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Van: 	 Suzan Polet 5 1 .2.e@svpo.nl> 
Verzonden: 	 dinsdag 26 februari 2019 12:08 
Aan: 	 5.1.2.e 
Onderwerp: 	 Fwd: 3 nieuwe aanmeldingen 

Beste 5.1 .2.e 	bijgaan de werkgevers nummers. 
Vriendemike groet, 
Suzan Polet 

	Forwarded message 	 
From: Arnolds-Maassen, BW (5. 1.2.e 
Date: di 26 feb. 2019 om 11:43 
Subject: 3 nieuwe aanmeldingen 
To: 5 1.2.e(a)svpo.n1  5.1.2.easvpo.nl> 
Cc:5. 1.2.e 

gapg.nl>  

Geachte mevrouw Polet, 

Ik heb net 3 nieuwe inschrijvingen per 01-03-2019 in onze administratie verwerkt. 

Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hen eIo Mczquita: heeft werkgeversnummer 5.1.2.egekregen en 
leveranciersnummer: 5.1 .2.e 

Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hoorn — Ida Gerhardt Academie heeft werkgevemummer5. 1 .2.e 
gekregen en leveranciersnummer: 5.1.2.e 

Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Deventer — Ida Gerhardt Academie: heeft werkgeversnummer 
5.1.2. e gekregen en leveranciersnummer: 5.1 .2.e 

5.1.2.e 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 



Met vriendelijke groet, 

Mevr. S. Polet (MSc) 
Directeur 

Ed 
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1020 MA Amsterdam 
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> Retouracres Postbus 666 27C0 ML Zoetermear 

Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cukuur en 
Wetenschap 

BRIN Mutatieformulier 
Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer 

InlichtIngen: 	ICO PO (079) 323 23 33 
CO VO (079) 323 24 44 
ICO BVH (079) 323 26 66 

Btad 	I van 3 

Algemene gegevens 	 Datum mutatie 

Organisatienummer 

Naam tort 

Soon organ-saga 

Indeling van gegevens 	I Algemene organisatiegegevens 

2 Adresgegevens 
3 Specifieke organisattegegovens 

4 Geyevens rusts samenvceging 
5 OndertekenIng bevoegd persoon 
6 Vragen en oprnerkingen 

Instructie voor het gebruik van het formuller. 

Dit formuEer is besternd voor het opgeven van wijzigingen in de 
administratieve gegevens van eon organisatie. Wijzfg;ngen die 
betreklung hebben op een aspect waarvoor toestemmIng Is moist 
volgens de huidige wet- en regelgeving, kunren dus niet met dil 
formutier worden doorgegeven. 

In de linkerkotom heft u de gegevens van uw organisatie aan zoats 
die op dit moment In BRIN ziIn vastgelegd. Voor wigigingen kunt u dit 
formufier gebruiken en de door u gewenste wig!ging invulten in de 
lege rechterkotom Lel u er a.u.b. Cp dal u ook de datum van ingang 
van de wi;ziging invult. 



BMW Mutatieformulier 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

Blad 2 van 3 

1 Algemene organisaticgegevens 

Naam 

Datum lngang 	 (dd-rnmi) 

> > Me2Z.?.1....441C1 

> > 

Naam kort 

Morning denominate 

Datum ophertng 

6\J PO 	1--L,entrkni 
>> 

	 >> 
ciereWreere-A t.)c.ycer-ncict-i  
tV/ctrrit-c-ceNt c%-)nreviiin 

brcerPO-cleileti 
LAye 	, hittelte- r  

S 
nifyyyleer. 6 2,c3ncier 

Datum Ingang wijziging 1—  1 2C-49 (dd-mm4j) 

In  A c4e 
7 556 o.) 	. 	0 

Datum mgang 	 (dd-thrn-jj) 

	 s 	 

2 Adresgegevens 

Hoofdvestiging 

VestIgingsadres 

Straatnaam hulsnummer 

Postcode - plaats 

Correspondentieadres 

Straatnaam - hutanummer 

> > 

> > 

Postcode - o!aats 

Telefoonnummer I faxnummer 

Telefoonnummer 

Faxnummer 

Netwerkadres 

Internat.:Id-es (URL) 

Emailadres 

>>  > 

„ 16261  rnA  Cr9er 

Datum Ingang wijztging 	- 2 Cl 

>> 5.1.2.e 
Datum Ingang wijzging 	..I'" 	

(dd-rem-jj) 

Datum Ingang wijziging  t— 	 C—ACi(dd-rtm-j)) 

W 03  6\ - 

Dam" 	..,s Am.,., 1—.1  —2C-3163  (dd-mmt) 

5.1 .2.e 	\cpc,./  



BRIN Mutatieformulier 
Ministerie van Onderwljs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoertng Onderwijs 

Wad 3 van 3 

3 Specifteke organisatiegegevens 

Ondorwijsmethode (uitsluitand van toopassing op insteflingen) 

Ondenvljsmethode 	 >5 

Datum ingang wgziging 	I *-2C;i1c1 (dd-mm-jj) 

	 fr:Cat,,j1C— (Ar14CLIJS 

4 Gegevens fusie I samenvoeging 	(kan Owen actmkgstreliel warden gewljzIgd els he! gaat om een Bevoegd Gezag, eon AK of een PO4nstelfing) 

Datum ingang wijziging   	 (dd-rnm-jj) 

Organisatkanummers 

Narnen organisaties 

	 > 	  

5 Ondertekening bevoegd persoon 

Naam 

Datum  	2CA  

Pleats 

Telefoon 
	 5.1.2.e 

Email 
	 3.1.2.e 	c.)-1.-,t(3-3 .131 

Handtekening 
	 5.1.2.e 

6 Vragen en opmerkingen 



777 

47 
!t. 
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