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Schoolsoorten 

SoortOnden,vijs 	 Profiel 	 Ingetrokken 
PO 

Ouderverklaringen 

Sc)ortOnclerwijs 	 Aar,tal 	Prof el 	 Ingetrokken 
PO 	 106 

Bestuurders 

Er zijn geen bestuurders bekend. 

Lid intern toezicht 

Er zijn geen leden intern toezicht bekend. 

Welkom bij Kindcentrum De Beuk KC De Beuk in het kort: - Een kindcentrum in Oostelbeers voor kinderen uit Oostelbeers en omgeving - 
Onden,vijs en kinderopvang onder 1 dak - Doorlopende leerlijnen van 0 tot 13 jaar - Openbaar onderwijs - Het kindcentrum als verbindende 
factor met de omgeving - ledereen is welkom Aanleiding: Begin dit jaar werd bekend dat de bestaande basisschool dreigt te gaan sluiten. De 
inwoners van Oostelbeers hebben in een enquete laten weten een basisschool in het dorp heel belangrijk te vinden. Om die reden is het 
initiatief genomen om een nieuw kindcentrum op te richten, zodat het onderwijs in Oostelbeers behouden kan blijven. In onze ogen is 
onderwijs zoveel meer dan alleen het leren lezen en schrijven. Het is een plek waar kinderen en ouders elkaar ontmoeten, waar jong en oud 
elkaar tegenkomen. Waar een kind zich kan ontwikkelen in een veilige omgeving, waar hij gekend wordt en onderdeel is van de gemeenschap. 
Missie: Wij willen dat ledereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. Wij zoeken naar de mogelijkheden van ieder kind en bekijken hoe het zich 
optimaal kan ontwikkelen. Wij willen dat kinderen hun talenten en mogelijkheden ten voile ontplooien, passend bij ieders eigenheid. Visie: 
Samen met kinderen, ouders en omgeving zorgen de leerkrachten en pedagogisch medewerkers voor goed en betrokken onderwijs en opvang. 
Door een nauwe samenwerking vanuit een pedagogische visie kan het kind van 0 tot 13 jaar zich ononderbroken ontwikkelen. Uitdaging: Het 
is onze ambitie vanuit deze kernwaarden KC De Beuk op te richten met zijn wortels stevig in de samenleving. Daarom zal de verdere uitwerking 
van onze ambitie in verbondenheid en samenspraak met de omgeving plaatsvinden. Helpt u ons om deze ambitie waar te maken? Dit kunt u 
doen door de ouderverklaring te ondertekenen. Contact: - Meer informatie vindt u op www.kcdebeuk.nl  - Wilt u zich melden als 
geInteresseerde; maak dit dan kenbaar via info@kcdebeuk.n1 
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Voedingsgebied 

Postcodeciifers 
5087 
5089 
5091 
5507 
5512 
5513 
5528 
5529 
5534 
5657 
5688 
5689  

NaamPostcodegebied 
DIESSEN 
HAGHORST 
OOST WEST EN MIDDELBEERS 
OERLE 
VESSEM 
WINTELRE 
HOOGELOON 
CASTEREN 
NETERSEL 
LANDSARD 
OIRSCHOT 
MOORLAND-OOST  

Plaatsciaarn . 
DIESSEN 
HAGHORST 
OOST WEST EN MIDDELBEERS 
VELDHOVEN 
VESSEM 
WINTELRE 
HOOGELOON 
CASTEREN 
NETERSEL 
EINDHOVEN 
OIRSCHOT 
OIRSCHOT 

Documenten 

Soo rt 	 Naam 
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Initiatief KC de Beuk Oostelbeers - Gemeente Oirschot.pdf 
BUG 
	

Initiatief KC de Beuk Oostelbeers - Kempenkind.pdf 
BUG 
	

Initiatief KC de Beuk Oostelbeers - PO de Kempen.pdf 
BUG 
	

Initiatief KC de Beuk Oostelbeers - RBOB.pdf 
BUG 
	

Initiatief KC de Beuk Oostelbeers - SKOBOS.pdf 
BUG 
	

Initiatief KC de Beuk Oostelbeers - Stichting Samenwijs.pdf 
BUG 
	

Initiatief KC de Beuk Oostelbeers - Veldvest.pdf 
BUG 
	

Initiatief KC de Beuk Oostelbeers - Zuiderbos.pdf 
KVK 
	

22101267 Digitaal gewaarmerkt uittreksel Stichting Onderwijs Oostelbeers eo.pdf 
ST 
	

22101267 Afschrift akte oprichting Stichting Onderwijs Oostelbeers eo.pdf 
OV 
	

211004 begeleidende brief indienen KC de Beuk.pdf 

Datum en tijd aanmaak pdf : 05-10-2021 20:44:00 
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29-8-2021 	 Roundcube Webmail Initiatief KC de Beuk Oostelbeers 

Initiatief KC de Beuk Oostelbeers 
Afzender 	<info@kcdebeuk.nl> 

Ontvanger <A.vanBeek@oirschot.nl> 

Kopie 	 @oirschot.nl>, <1 @oirschot.nl> 

Datum 	2021-08-29 09:36 

Beste Wethouder, Beste Ad, 

Wij, Stichting onderwijs Oostelbeers e.o., hebben het initiatief genomen om een nieuwe openbare basisschool op te richten in 

Oostelbeers. Onderdeel van het proces is het uitnodigen van de Gemeente voor een gesprek over dit initatief. 

Aanleiding 

Begin 2021 heeft Skobos een voorgenomen besluit gedeeld, waarin zij aangeeft de huidige school in Oostelbeers te willen gaan 

sluiten. De kinderen zouden dan naar de locatie in Middelbeers moeten. De wens vanuit Skobos is om een gezamenlijk kindcentrum op te 

richten op een locatie tussen de twee dorpen in. Maar het is nog niet duidelijk of en wanneer dit kindcentrum er zal komen. De 
gemeenteraad beslist hier naar verwachting in september 2021 over. 

Er is een enquete in Oostelbeers gehouden over de toekomst van het onderwijs in Oostelbeers. Er waren veel voorstanders voor het 

oprichten van een eigen school en voor het gezamenlijke kindcentrum. De keuze om naar Middelbeers te gaan heeft weinig steun. 

Echter, als de school gesloten wordt en de gemeenteraad besluit dat het nieuwe kindcentrum niet (op korte termijn) gebouwd kan 

worden, zullen de kinderen in Middelbeers naar school blijven gaan. Dit vinden wij onacceptabel. 

Om te zorgen dat alle opties openblijven, en onderwijs in de nabijheid te behouden, is Stichting onderwijs Oostelbeers e.o. 

opgericht. Wij doorlopen nu alle nodige stappen om een eigen kindcentrum op te richten (Kindcentrum De Beuk), in afwachting van de 
keuzes van de gemeenteraad. 

Uitnodiging 

Wij nodigen u uit om met ons in gesprek te gaan over het oprichten van kindcentrum De Beuk in Oostelbeers. 

Voor het inplannen van een gesprek kunt u ons bereiken op telefoonnummer 	 of mailen naar info(,i&cdebeuk.n1 

Tot slot 

Wij ontvangen graag een reactie van u, ook als u niet wil ingaan op onze uitnodiging. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan 

kunt u ons ook bereiken via bovenstaande contactgegevens. 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Onderwijs Oostelbeers, 

:.kcdebeuk.r1 

v.ww_kcdebeukoliwebmadr? jask=mail&_safe=08,uid=8& mbox.Sent&_action=print&_extwin=1 	 1/1 



29-8-2021 	 Roundcube Webmail Initiatief KC de Beuk Oostelbeers 	 3 

Initiatief KC de Beuk Oostelbeers 
Afzender 	<info@kcdebeuk.nl> 

Ontvanger <info@kempenkind.nl> 

Datum 	2021-08-29 09:28 

Beste bestuurder, 

Wij, Stichting onderwijs Oostelbeers e.o., hebben het initiatief genomen om een nieuwe openbare basisschool op te richten in 

Oostelbeers. Onderdeel van het proces is het uitnodigen van schoolbesturen binnen het voedingsgebied (een gebied van 6 km rondom de 

op te richten school). Omdat enkele scholen onder uw koepel vallen, ontvangt u deze brief. 

Aanleiding 

Begin 2021 heeft Skobos een voorgenomen besluit gedeeld, waarin zij aangeeft de huidige school in Oostelbeers te willen gaan 

sluiten. De kinderen zouden dan naar de locatie in Middelbeers moeten. De wens vanuit Skobos is om een gezamenlijk kindcentrum op te 

richten op een locatie tussen de twee dorpen in. Maar het is nog niet duidelijk of en wanneer dit kindcentrum er zal komen. De 

gemeenteraad beslist hier naar verwachting in september 2021 over. 

Er is een enquete in Oostelbeers gehouden over de toekomst van het onderwijs in Oostelbeers. Er waren veel voorstanders voor het 

oprichten van een eigen school en voor het gezamenlijke kindcentrum. De keuze om naar Middelbeers to gaan heeft weinig steun. 

Echter, als de school gesloten wordt en de gemeenteraad besluit dat het nieuwe kindcentrum niet (op korte termijn) gebouwd kan 

worden, zullen de kinderen in Middelbeers naar school blijven gaan. Dit vinden wij onacceptabel. 

Om te zorgen dat alle opties openblijven, en onderwijs in de nabijheid to behouden, is Stichting onderwijs Oostelbeers e.o. 

opgericht. Wij doorlopen nu alle nodige stappen om een eigen kindcentrum op to richten (Kindcentrum De Beuk), in afwachting van de 

keuzes van de gemeenteraad. 

Uitnodiging 

Wij nodigen u uit om met ons in gesprek to gaan over het oprichten van kindcentrum De Beuk in Oostelbeers. 

Voor het inplannen van een gesprek kunt u ons bereiken op telefoonnummei 	of mailen naar infc*cdet)eok. 

Tot slot 

Wij ontvangen graag een reactie van u, ook als u niet wil ingaan op onze uitnodiging. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan 

kunt u ons ook bereiken via bovenstaande contactgegevens. 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Onderwijs Oostelbeers, 

kcd e 

www kcdebeuk.nPwebmad.7_task=mail&_safe=0&_uid=58_mbox,Sent&_action=print&_extwin=1 	 1/1 



29-8-2021 	 Roundcube Webmail :: Initiatief KC de Beuk Oostelbeers 
	 4 

Initiatief KC de Beuk Oostelbeers 
Afzender 	<info@kcdebeuk.nl> 
Ontvanger <info@podekempen.nl> 
Datum 	2021-08-29 09:31 

Beste bestuurder, 

Wij, Stichting onderwijs Oostelbeers e.o., hebben het initiatief genomen om een nieuwe openbare basisschool op te richten in 

Oostelbeers. Onderdeel van het proces is het uitnodigen van het samenwerkingsverband binnen het voedingsgebied (een gebied van 6 km 

rondom de op te richten school). Omdat Oostelbeers in het samenwerkingsgebied van PO de Kempen valt, ontvangt u deze brief. 

Aanleiding 

Begin 2021 heeft Skobos een voorgenomen besluit gedeeld, waarin zij aangeeft de huidige school in Oostelbeers te willen gaan 

sluiten. De kinderen zouden dan naar de locatie in Middelbeers ntoeten. De wens vanuit Skobos is om een gezamenlijk kindcentrum op te 

richten op een locatie tussen de twee dorpen in. Maar het is nog niet duidelijk of en wanneer dit kindcentrum er zal komen. De 

gemeenteraad beslist hier naar verwachting in september 2021 over. 

Er is een enquete in Oostelbeers gehouden over de toekomst van het onderwijs in Oostelbeers. Er waren veel voorstanders voor het 

oprichten van een eigen school en voor het gezamenlijke kindcentrum. De keuze om naar Middelbeers te gaan heeft weinig steun. 

Echter, als de school gesloten wordt en de gemeenteraad besluit dat het nieuwe kindcentrum niet (op korte termijn) gebouwd kan 

worden, zullen de kinderen in Middelbeers naar school blijven gaan. Dit vinden wij onacceptabel. 

Om te zorgen dat alle opties openblijven, en onderwijs in de nabijheid te behouden, is Stichting onderwijs Oostelbeers e.o. 

opgericht. Wij doorlopen nu alle nodige stappen om een eigen kindcentrum op te richten (Kindcentrum De Beuk), in afwachting van de 

keuzes van de gemeenteraad. 

Uitnodiging 

Wij nodigen u uit om met ons in gesprek te gaan over het oprichten van kindcentrum De Beuk in Oostelbeers. 

Voor het inplannen van een gesprek kunt u ons bereiken op telefoonnummer 	of mailen naar  infcY cdebeuk.ni 

Tot slot 

Wij ontvangen graag een reactie van u, ook als u niet wil ingaan op onze uitnodiging. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan 

kunt u ons ook bereiken via bovenstaande contactgegevens. 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Onderwijs Oostelbeers, 

- 

www kcdebeuk.nkwebmail/?_task.mail&_safe=0&_uid=78,mbox.Sent&_action=print&_extwin=1 	 1/1 



29-8-2021 	 Roundcube Webmail Initiatief KC de Beuk Oostelbeers 
	 5 

Initiatief KC de Beuk Oostelbeers 
Afzender 	<info@kcdebeuk.nl> 

Ontvanger <info@rbobdekempen.nl> 

Datum 	2021-08-29 09:12 

Beste bestuurder, 

Wij, Stichting onderwijs Oostelbeers e.o., hebben het initiatief genomen om een nieuwe openbare basisschool op te richten in 

Oostelbeers. Onderdeel van het proces is het uitnodigen van schoolbesturen binnen het voedingsgebied (een gebied van 6 km rondom de 

op te richten school). Omdat enkele scholen onder uw koepel vallen, ontvangt u deze brief. 

Aanleiding 

Begin 2021 heeft Skobos een voorgenomen besluit gedeeld, waarin zij aangeeft de huidige school in Oostelbeers to willen gaan 

sluiten. De kinderen zouden dan naar de locatie in Middelbeers moeten. De wens vanuit Skobos is om een gezamenlijk kindcentrum op te 

richten op een locatie tussen de twee dorpen in. Maar het is nog niet duidelijk of en wanneer dit kindcentrum er zal komen. De 

gemeenteraad beslist hier naar verwachting in september 2021 over. 

Er is een enquete in Oostelbeers gehouden over de toekomst van het onderwijs in Oostelbeers. Er waren veel voorstanders voor het 

oprichten van een eigen school en voor het gezamenlijke kindcentrum. De keuze om naar Middelbeers to gaan heeft weinig steun. 

Echter, ale de school gesloten wordt en de gemeenteraad besluit dat het nieuwe kindcentrum niet (op korte termijn) gebouwd kan 

worden, zullen de kinderen in Middelbeers naar school blijven gaan. Dit vinden wij onacceptabel. 

Om to zorgen dat alle opties openblijven, en onderwijs in de nabijheid to behouden, is Stichting onderwijs Oostelbeers e.o. 

opgericht. Wij doorlopen nu alle nodige stappen om een eigen kindcentrum op to richten (Kindcentrum De Beuk), in afwachting van de 

keuzes van de gemeenteraad. 

Uitnodiging 

Wij nodigen u uit om met ons in gesprek to gaan over het oprichten van kindcentrum De Beuk in Oostelbeers. 

Voor het inplannen van een gesprek kunt u ons bereiken op telefoonnummer 	 of mailen naar nfodeL,euk.!. 

Tot slot 

Wij ontvangen graag een reactie van u, ook als u niet wil ingaan op onze uitnodiging. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan 

kunt u ons ook bereiken via bovenstaande contactgegevens. 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Onderwijs Oostelbeers, 

ww,;.kcdebeuk  

www.kcdebeuk_nliwebmailt?_task=mail&_safe=0&_uld=48,_mbox=Sent8,action=print&_extwin=1 
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Initiatief KC de Beuk Oostelbeers 
Afzender 	<info@kcdebeuk.nl> 

Ontvanger <info@skobos.nl> 

Datum 	2021-08-29 09:11 

Beste bestuurder, 

Wij, Stichting onderwijs Oostelbeers e.o., hebben het initiatief genomen om een nieuwe openbare basisschool op te richten in 

Oostelbeers. Onderdeel van het proces is het uitnodigen van schoolbesturen binnen het voedingsgebied (een gebied van 6 km rondom de 

op te richten school). Omdat enkele scholen onder uw koepel vallen, ontvangt u deze brief. 

Aanleiding 

Begin 2021 heeft Skobos een voorgenomen besluit gedeeld, waarin zij aangeeft de huidige school in Oostelbeers te willen gaan 

sluiten. De kinderen zouden dan naar de locatie in Middelbeers moeten. De wens vanuit Skobos is om een gezamenlijk kindcentrum op te 

richten op een locatie tussen de twee dorpen in. Maar het is nog niet duidelijk of en wanneer dit kindcentrum er zal komen. De 

gemeenteraad beslist hier naar verwachting in september 2021 over. 

Er is een enquete in Oostelbeers gehouden over de toekomst van het onderwijs in Oostelbeers. Er waren veel voorstanders voor het 

oprichten van een eigen school en voor het gezamenlijke kindcentrum. De keuze om naar Middelbeers te gaan heeft weinig steun. 

Echter, als de school gesloten wordt en de gemeenteraad besluit dat het nieuwe kindcentrum niet (op korte termijn) gebouwd kan 

worden, zullen de kinderen in Middelbeers naar school blijven gaan. Dit vinden wij onacceptabel. 

Om te zorgen dat alle opties openblijven, en onderwijs in de nabijheid te behouden, is Stichting onderwijs Oostelbeers e.o. 

opgericht. Wij doorlopen nu alle nodige stappen om een eigen kindcentrum op te richten (Kindcentrum De Beuk), in afwachting van de 

keuzes van de gemeenteraad. 

Uitnodiging 

Wij nodigen u uit om met ons in gesprek te gaan over het oprichten van kindcentrum De Beuk in Oostelbeers. 

Voor het inplannen van een gesprek kunt u ons bereiken op telefoonnummer 	of mailen naar  infccdP u,.111 

Tot slot 

Wij ontvangen graag een reactie van u, ook als u niet wil ingaan op onze uitnodiging. Heeft u vragen of wilt it meer informatie, dan 
kunt u ons ook bereiken via bovenstaande contactgegevens. 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Onderwijs Oostelbeers, 

kalebeuk.11 

warm kcdebeuk 	 Jask=mall&_safe=08Luid=3&_mbox=Sent8_action=print&_extwin=1 	 1,1 
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lnitiatief KC de Beuk Oostelbeers 
Afzender 	<info@kcdebeuk.nl> 

Ontvanger <info.onderwils@stichtingsamenwijs.M> 

Datum 	2021-08-29 09:09 

Beste bestuurder, 

Wij, Stichting onderwijs Oostelbeers e.o., hebben het initiatief genomen om een nieuwe openbare basisschool op te richten in 

Oostelbeers. Onderdeel van het proces is het uitnodigen van schoolbesturen binnen het voedingsgebied (een gebied van 6 km rondom de 

op to richten school). Omdat enkele scholen onder uw koepel vallen, ontvangt u deze brief. 

Aanleiding 

Begin 2021 heeft Skobos een voorgenomen besluit gedeeld, waarin zij aangeeft de huidige school in Oostelbeers to willen gaan 

sluiten. De kinderen zouden dan naar de locatie in Middelbeers moeten. De wens vanuit Skobos is om een gezamenlijk kindcentrum op te 

richten op een locatie tussen de twee dorpen in. Maar het is nog niet duidelijk of en wanneer dit kindcentrum er zal komen. De 

gemeenteraad beslist hier naar verwachting in september 2021 over. 

Er is een enquete in Oostelbeers gehouden over de toekomst van het onderwijs in Oostelbeers. Er waren veel voorstanders voor het 

oprichten van een eigen school en voor het gezamenlijke kindcentrum. De keuze om naar Middelbeers to gaan heeft weinig steun. 

Echter, als de school gesloten wordt en de gemeenteraad besluit dat het nieuwe kindcentrum niet (op korte termijn) gebouwd kan 

worden, zullen de kinderen in Middelbeers naar school blijven gaan. Dit vinden wij onacceptabel. 

Om to zorgen dat alle opties openblijven, en onderwijs in de nabijheid to behouden, is Stichting onderwijs Oostelbeers e.o. 

opgericht. Wij doorlopen nu alle nodige stappen om een eigen kindcentrum op to richten (Kindcentrum De Beuk), in afwachting van de 

keuzes van de gemeenteraad. 

Uitnodiging 

Wij nodigen u uit om met ons in gesprek to gaan over het oprichten van kindcentrum De Beuk in Oostelbeers. 

Voor het inplannen van een gesprek kunt u ons bereiken op telefoonnummer 	 of mailen naar 	-Dkcdebc,uk.nl 

Tot slot 

Wij ontvangen graag een reactie van u, ook als u niet wil ingaan op onze uitnodiging. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan 

kunt u ons ook bereiken via bovenstaande contactgegevens. 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Onderwijs Oostelbeers, 

ww.kcdebeuk.n1 

www.kcdebeuk.nliwebmailt?_task=mail&_safe=08,uid=1&_mboxt--Sent8_action=print&_extwin=1 	 111 
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Initiatief KC de Beuk Oostelbeers 
	

8 

Afzender 	<info@kcdebeuk.nl> 

Ontvanger <info@veldvest.nl> 

Datum 	2021-08-29 09:10 

Beste bestuurder, 

Wij, Stichting onderwijs Oostelbeers e.o., hebben het initiatief genomen om een nieuwe openbare basisschool op te richten in 

Oostelbeers. Onderdeel van het proces is het uitnodigen van schoolbesturen binnen het voedingsgebied (een gebied van 6 km rondom de 

op to richten school). Omdat enkele scholen onder uw koepel vallen, ontvangt u deze brief. 

Aanleiding 

Begin 2021 heeft Skobos een voorgenomen besluit gedeeld, waarin zij aangeeft de huidige school in Oostelbeers to willen gaan 

sluiten. De kinderen zouden dan naar de locatie in Middelbeers moeten. De wens vanuit Skobos is om een gezamenlijk kindcentrum op to 

richten op een locatie tussen de twee dorpen in. Maar het is nog niet duidelijk of en wanneer dit kindcentrum er zal komen. De 

gemeenteraad beslist Kier naar verwachting in september 2021 over. 

Er is een enquete in Oostelbeers gehouden over de toekomst van het onderwijs in Oostelbeers. Er waren veel voorstanders voor het 

oprichten van een eigen school en voor het gezamenlijke kindcentrum. De keuze om naar Middelbeers to gaan heeft weinig steun. 

Echter, als de school gesloten wordt en de gemeenteraad besluit dat het nieuwe kindcentrum niet (op korte termijn) gebouwd kan 

worden, zullen de kinderen in Middelbeers naar school blijven gaan. Dit vinden wij onacceptabel. 

Om to zorgen dat alle opties openblijven, en onderwijs in de nabijheid te behouden, is Stichting onderwijs Oostelbeers e.o. 

opgericht. Wij doorlopen nu alle nodige stappen om een eigen kindcentrum op to richten (Kindcentrum De Beuk), in afwachting van de 

keuzes van de gemeenteraad. 

Uitnodiging 

Wij nodigen u uit om met ons in gesprek to gaan over het oprichten van kindcentrum De Beuk in Oostelbeers. 

Voor het inplannen van een gesprek kunt u ons bereiken op telefoonnummer 	of mailen naar  infeedebeuk.ni 

Tot slot 

Wij ontvangen graag een reactie van u, ook als u niet wil ingaan op onze uitnodiging. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan 

kunt u ons ook bereiken via bovenstaande contactgegevens. 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Onderwijs Oostelbeers, 

kcdebeu,..n1 

www kcdebeuk.nrwebmaiP_task=mail&_safe=0&_uld=2&_mbox.Sent&_action=print&_extwin=1 	 1n1 
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Initiatief KC de Beuk Oostelbeers 
Afzender 	<info@kedebeuk.nl> 

Ontvanger <info@zuiderbos.nl> 

Datum 	2021-08-29 09:29 

Beste bestuurder, 

Wij, Stichting onderwijs Oostelbeers e.o., hebben het initiatief genomen om een nieuwe openbare basisschool op to richten in 

Oostelbeers. Onderdeel van het proces is het uitnodigen van schoolbesturen binnen het voedingsgebied (een gebied van 6 km rondom de 

op te richten school). Omdat enkele scholen onder uw koepel vallen, ontvangt u deze brief. 

Aanleiding 

Begin 2021 heeft Skobos een voorgenomen besluit gedeeld, waarin zij aangeeft de huidige school in Oostelbeers to willen gaan 

sluiten. De kinderen zouden dan naar de locatie in Middelbeers moeten. De wens vanuit Skobos is om een gezamenlijk kindcentrum op te 

richten op een locatie tussen de twee dorpen in. Maar het is nog niet duidelijk of en wanneer dit kindcentrum er zal komen. De 
gemeenteraad beslist hier naar verwachting in september 2021 over. 

Er is een enquete in Oostelbeers gehouden over de toekomst van het onderwijs in Oostelbeers. Er waren veel voorstanders voor het 

oprichten van een eigen school en voor het gezamenlijke kindcentrum. De keuze om naar Middelbeers te gaan heeft weinig steun. 

Echter, als de school gesloten wordt en de gemeenteraad besluit dat het nieuwe kindcentrum niet (op korte termijn) gebouwd kan 

worden, zullen de kinderen in Middelbeers naar school blijven gaan. Dit vinden wij onacceptabel. 

Om to zorgen dat elle opties openblijven, en onderwijs in de nabijheid to behouden, is Stichting onderwijs Oostelbeers e.o. 

opgericht. Wij doorlopen nu elle nodige stappen om een eigen kindcentrum op to richten (Kindcentrum De Beuk), in afwachting van de 
keuzes van de gemeenteraad. 

Uitnodiging 

Wij nodigen u uit om met ons in gesprek to gaan over het oprichten van kindcentrum De Beuk in Oostelbeers. 

Voor het inplannen van een gesprek kunt u ons bereiken op telefoonnummer 	 of mailen naar in-Fol(cdebeuk.nl 

Tot slot 

Wij ontvangen graag een reactie van u, ook als u niet wil ingaan op onze uitnodiging. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan 

kunt u ons ook bereiken via bovenstaande contactgegevens. 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Onderwijs Oostelbeers, 

, Acdebtik.n1 

www kcdebeuk nl/webmail/93ask=mail& safe=08._uid=6&_mbox,Sent&_action=print&_extwin=1 	 1/1 
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MW. 
Sinds 1949 

OPRICHTING STICHTING ONDERWIJS OOSTELBEERS EO 

Heden, eenentwintig mei tweeduizend eenentwintig (21-05-2021), verschenen voor mij, mr. 
Hendrikus Antonius Kersten, notaris te Eindhoven. 	  
1. de heer 111111 11111geboren te 	op 

), 
, wonende te 

11==11.6 	  
2. mevrouw 	 geboren te 

, wonende te 

De verschenen personen verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de 
volgende statuten vast te stellen: 	  
STATUTEN 	  
Naam en zetel 	  
Artikel 1 	 
1. De stichting draagt de naam: Stichting Onderwijs Oostelbeers eo. 	  
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Oirschot. 	  
Doel 	  
Artikel 2 	 
1. 	De stichting heeft ten doel. 	  

a. het geven en in stand houden van (openbaar dan wel bijzonder) primair onderwijs 
met inachtneming van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en voorts al 	 
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 	 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords; 	  

b. het opvangen en begeleiden van kinderen, waaronder in ieder geval begrepen het 
aanbieden van kinderopvang, buitenschoolse opvang alsmede een peuterspeelzaal 
en —school, 	  

en voorts al hetgeen in ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort 
en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 	  

2. 	De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 	  
a. het oprichten en in stand houden van scholen voor primair en ander onderwijs in 

Oostelbeers (gemeente Oirschot) en omgeving; 	  
b. het samenwerken met stichtingen, verenigingen en/of publiekrechtelijke lichamen 

die een soortgelijk doel nastreven, 	  
en al hetgeen aan het doel van de stichting bevorderlijk is. 	  

3. 	De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die — 
erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen. 	  

Vermogen 	  
Artikel 3 	 
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1. 	Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door. 	  
a. schoolgelden; 	  -- 
b. gelden, door de overheid ter beschikking gesteld in het kader van bekostiging of — 

subsidie, 	  
c. overige subsidies en giften, 	  
d. hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten, met dien verstande dat —

erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van — 
boedelbeschrijving; 	  

e. andere baten. 	  
2. 	De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de 	 

continuIteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. 	 
3. 	Onder vermogen dat nodig is voor de continufteit van de voorziene werkzaamheden als 

bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt begrepen. 	  
a. vermogen of bestanddelen daarvan die krachtens uiterste wilsbeschikking of 	 

schenking door de stichting zijn verkregen, en die op grond van aan die uiterste—
wilsbeschikking of schenking verbonden voorwaarden, al dan niet in reele termen, 
in stand moeten worden gehouden, 	  

b. vermogensbestanddelen voor zover de instandhouding daarvan voortvloeit uit de 
doelstelling van de stichting, en 	  

c. activa en voor de voorziene aanschaf van activa aangehouden 	  
vermogensbestanddelen, voor zover de stichting die activa redelijkerwijs nodig 
heeft ten behoeve van haar doelstelling. 	  

4. 	De stichting mag ter financiering van haar doelstelling werkzaamheden verrichten of— 
diensten verlenen tegen cornmerciele tarieven met het oogmerk hiermee, ter 	 
financiering van de activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te 	  
verwezenlijken of te bevorderen, een positief resultaat te behalen. 	  

Bestuur: taak en bevoegdheden 	  
Artikel 4 	 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van haar taken 

en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting en 
de daaraan verbonden organisatie. 	  
Tot zijn taken behoort onder meer het vaststellen van een actueel beleidsplan, dat 	 
inzicht geeft in de door de stichting te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking — 
van haar doelstelling, de wijze van werving van inkomsten, het beheer van het 	 
vermogen van de stichting en de besteding daarvan. 	  

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 	 
verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot 	  
vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. Het bestuur is niet 
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als 
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich — 
tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot 	  
vertegenwoordiging van e stichting ter zake van deze handelingen. De in de eerste 	 
volzin omschreven besluiten zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van — 
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de raad van toezicht. 	  
3. De raad van toezicht is bevoegd besluiten van het bestuur aan zijn voorafgaande 	 

goedkeuring te onderwerpen. De besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en 
schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld. 	  

4. De bestuurders kunnen niet over het vermogen van de stichting beschikken als ware— 
het eigen vermogen. 	  

9. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij 
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang 
bedoeld in lid 1. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het 	 
besluit genomen door de raad van toezicht. 	  

10. Bij ontstentenis of belet van een of meer bestuursleden, niet zijnde alle bestuursleden 
of het enige (overgebleven) bestuurslid, zijn de overblijvende leden, of is het 	 
overblijvende lid met het gehele bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle 	 
bestuursleden of van het enige (overgebleven) bestuurslid wordt de stichting tijdelijk — 
bestuurd door de raad van toezicht. 	  
Degene die bij ontstentenis of belet van bestuursleden is aangewezen tot het verrichten 
van bestuursdaden, wordt voor wat betreft deze bestuursdaden met een bestuurslid — 
gelijkgesteld. 	  

Bestuur: vergaderingen 	  
Artikel 5 	 
1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland. 	  
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het 

bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de 	 
vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt elk kwartaal 
een vergadering gehouden. 	  

3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer een van de bestuurders daartoe de 
oproeping doet. 	  

4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag —
van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een — 
oproepingsbrief. 	  

5. Een oproepingsbrief verrpeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te 
behandelen onderwerpen. 	  

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de 
aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de 	 
vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder. 	  

7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de 	 
notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden 	 
vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist 
hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris. 	 

8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders 
en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. 	  

Bestuur: besluitvorming 	  
Artikel 6 	 
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1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van 
de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. 	  
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten 	 
vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de 
vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor 
een andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. 	  

2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig 
of vertegenwoordigd 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 aanwezige of vertegenwoordigde 	 
bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering 
op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet 	 
worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal 
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. 	  

3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen 	 
geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook 
al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van — 
vergaderingen niet in acht genomen. 	  

4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van 
een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na 	 
mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard. 	  

5. ledere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. 	  
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden 	  
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 	 
stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 	 

6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij een of meer 	 
bestuurders voor de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke 	 
stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 	  

7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 	  
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering. 	 
Bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren 	  
Artikel 7 	 
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen— 

aantal van ten minste drie bestuurders. Tot bestuurder kan niet worden benoemd een 
natuurlijk persoon die op enig moment lid van de raad van toezicht van de stichting is — 
geweest. 	  

2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door de raad van toezicht. In vacatures 
moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. 	  

3. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd. 	  
4. a. 	Bestuursleden worden voor de tijd van vier jaren benoemd en kunnen daarna— 

terstond opnieuw worden benoemd. 	  
b. 	Indien een bestuurder niet uitdrukkelijk doch stilzwijgend wordt herbenoemd 	 

wordt de zittingsperiode van een bestuurder telkens voor een jaar verlengd. 	 
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5. 	De bestuurders kunnen door de raad van toezicht worden geschorst. Een schorsing die 
niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het 
verloop van die termijn. 	  

6. 	Een bestuurder defungeert: 	  
a. door zijn overlijden, 	  
b. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt—

om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, 
dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die 
op de betreffende bestuurder van toepassing is, 	  

c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn 
vermogen verliest, 	  

d. door zijn vrijwillig aftreden, 	  
e. door het aanvaarden van een benoeming tot lid van de raad van toezicht, 	 
f. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien; — 
g. door zijn ontslag, verleend door de raad van toezicht, het bestuur ter zake 	 

geraadpleegd, al dan niet op de grond dat hij niet langer past in het door de raad— 
van toezicht opgestelde profiel. 	  

7. 	Een besluit tot ontslag als in het vorige lid sub g bedoeld, kan slechts worden genomen 
in een vergadering van de raad waarin alle leden van de raad aanwezig of 	  
vertegenwoordigd zijn. Zijn in een vergadering van de raad niet alle leden aanwezig of—
vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet 
eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke 	 
tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden 	 
rechtsgeldig omtrent dit ontslag kan worden besloten. Bij de oproeping tot deze 	 
tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot dit ontslag — 
kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of 	 
vertegenwoordigde leden van de raad. 	  

Bestuur: vertegenwoordiging 	  
Artikel 8 	 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders 	 

voortvloeit. 	  
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende 

bestuursleden. 	  
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden, alsook aan derden, 

om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 	  
De raad van toezicht: samenstelling, benoeming en defungeren 	  
Artikel 9 	 
1. 

	

	De stichting kent een raad van toezicht. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht — 
houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting en 
de met haar verbonden organisatie. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de 	 
vervulling van hun taak richten de toezichthouders zich naar het belang van de stichting 
en de met haar verbonden organisatie. 	  
De raad van toezicht is ten minste belast met: 	  
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a. het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag en, indien van toepassing, het 
strategisch meerjarenplan van de school, 	  

b. het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen, de code 
voor goed bestuur, bedoeld in artikel 171, eerste lid, onderdeel a van de Wet op — 
het primair onderwijs, en de afwijkingen van die code, 	  

c. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige 	 
bestemming en aanwending van de middelen van de school verkregen op grond — 
van de Wet op het primair onderwijs, 	  

d. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan de raad van toezicht; en 	 

e. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de — 
uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a tot en met d, in het 	 
jaarverslag. 	  

2. 

	

	De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van 
ten minste een (1) en ten hoogste zeven (7) natuurlijke personen. In vacatures moet zo 
spoedig mogelijk worden voorzien. Een niet-voltallige raad van toezicht behoudt zijn— 
bevoegdheden. 	  

3. 	De leden van de raad van toezicht worden benoemd en ontslagen door de raad van 
toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. ten (1) lid van de —
raad van toezicht wordt benoemd uit een bindende voordracht op te maken door de — 
medezeggenschapsraad van de school. 	  

4. 	De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan. 	 
5. 	De leden van de raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken van het bestuur. 	 
6. 	Een lid van de raad van toezicht defungeert: 	  

a. door zijn overlijden, 	  
b. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt—

om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, 
dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die 
op het betreffende lid van de rad van toezicht van toepassing is, 	  

c. door zijn ondercuratelestelling of indien hij anderszins het vrije beheer over zijn — 
vermogen verliest, 	  

d. door zijn vrijwillig aftreden, 	  
e. door zijn toetreding tot het bestuur, 	  
e. 	door ontslag hem verleend door de raad van toezicht. 	  
Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts worden genomen in een 	 
vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van de raad van toezicht, met — 
uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is, aanwezig of vertegenwoordigd 
zijn. 	  

7. 	Bij ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van toezicht nemen de 
overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de raad van 
toezicht waar. Een niet-voltallige raad van toezicht blijft volledig bevoegd. 	  

8. 

	

	Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht kan door de het bestuur 
met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe raad van toezicht — 
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worden benoemd. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie 	 
verstaan dat een lid van de raad van toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen. 

De raad van toezicht: taakuitoefening 	  
Artikel 10 	 
1. 	Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken 

en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad van 	 
toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze — 
mocht verlangen. De raad van toezicht is bevoegd alle boeken, bescheiden en andere — 
gegevensdragers van de stichting in te zien; ieder lid van de raad van toezicht heeft te— 
alien tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen. 	 

2. 	De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn — 
taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. 	  

3. 

	

	Leden van de raad van toezicht ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid voor— 
de stichting verrichte werkzaamheden geen beloning, middellijk nog onmiddellijk. 
Onder beloning wordt niet verstaan: 	  
a. een redelijke, niet bovenmatige vergoeding voor de ten behoeve van de stichting 

gemaakte kosten, 	  
b. een niet bovenmatig vacatiegeld. 	  

4. 	Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en 	  
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat 
tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden onderneming 
of organisatie. Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt—
het besluit genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de— 
overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. 	  

De raad van toezicht: vergaderingen 	  
Artikel 11 	 
1. Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of—

ten minste twee van de leden van de raad van toezicht een vergadering bijeenroepen, 
doch ten minste een (1) maal per.  jaar. 	  

2. De bijeenroeping van de vergaderingen van de raad van toezicht geschiedt schriftelijk — 
door de in het vorige lid bedoelde persoon of personen, dan wel namens deze door de 
secretaris op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te 	 
behandelen onderwerpen. Indien een lid van de raad van toezicht hiermee instemt kan 
hij worden opgeroepen door een langs elektronische weg toegezonden en 	  
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel bekend is gemaakt. 

3. De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden in Nederland, te bepalen 
door degene die de vergadering bijeenriep dan wel deed bijeenroepen. 	  

4. De voorzitter van de raad van toezicht leidt de vergaderingen van de raad van toezicht. 
Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt 
het voorzitterschap waargenomen door de ter vergadering aanwezige de raad van 	 
toezicht die het langst als zodanig fungeert. 	  

5. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden notulen— 
opgesteld. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende 	 
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vergadering en worden ten blijke daarvan door de raad van toezicht ondertekend. De — 
notulen en de in artikel 16 bedoelde stukken liggen op het adres van de stichting ter — 
inzage van de bestuurders en alle andere leden van de raad van toezicht. Aan ieder van 
dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze stukken verstrekt tegen — 
ten hoogste de kost prijs. 	  

6. Indien is gehandeld in strijd met het in dit artikel in lid 2 en 3 bepaalde, kan de raad van 
toezicht niettemin rechtsgeldige besluiten nemen in het geval de vergadering voltallig is 
en geen van de leden van de raad van toezicht zich alsdan tegen besluitvorming verzet, 
of wanneer de vergadering niet voltallig is indien de ter vergadering afwezige leden van 
de raad van toezicht voor het tijdstip van de vergadering schriftelijk hebben verklaard —
zich niet tegen de besluitvorming te verzetten. In het laatste geval is kan de raad van —
toezicht slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste de helft 
van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Aan de eis van 
schriftelijkheid van de verklaring wordt voldaan indien de verklaring elektronisch is 	 
vastgelegd. 	  

7. Toegang tot de vergaderingen van de raad van toezicht hebben de leden van de raad — 
van toezicht en degenen die daartoe door de raad van toezicht zijn uitgenodigd. 	 

8. Een lid van de raad van toezicht is bevoegd zich ter vergadering te doen 	  
vertegenwoordigen door een ander lid van de raad van toezicht. De volmacht hiertoe — 
dient schriftelijk te zijn verleend. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt 
voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. De volmacht tot 	  
vertegenwoordiging werkt niet privatief. Een lid van de raad van toezicht kan slechts— 
een medelid ter vergadering vertegenwoordigen. 	  

De raad van toezicht: besluitvorming in vergadering 	  
Artikel 12 	 
1. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de 	 

vergadering worden gehouden, met dien verstande dat op verzoek van lid van de raad 
van toezicht stemmingen over personen schriftelijk geschieden. 	  

2. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle 
besluiten van de raad van toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de 	 
uitgebrachte stemmen. 	  

3. ledere lid van de raad van toezicht is bevoegd tot het uitbrengen van een stem. Blanco 
stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken is 
het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het 
lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand van hen een 
volstrekte meerderheid is verkregen, dan vindt een nieuwe stemming plaats tussen de 
twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. 

4. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, kan de raad van toezicht slechts geldige—
besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste de helft van de leden van de —
raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering minder dan de 
helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt 
een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later 
dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering ongeacht het — 
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aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht rechtsgeldig — 
kan worden besloten omtrent de onderwerpen welke in de eerste vergadering op de — 
agenda waren geplaatst doch waarover in die vergadering bij ontbreken van het 	 
quorum niet kon worden besloten. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet —
worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van—
het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van 
toezicht. 	  

5. 	Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel 	 
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van 
een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd 
voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de — 
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de 	  
meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk 
of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze 	 
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 	 

De raad van toezicht: besluitvorming buiten vergadering 	  
Artikel 13 	 
Alle besluiten van de raad van toezicht kunnen ook op andere wijze dan in vergadering 	 
worden genomen, mits alle leden van de raad van toezicht in de gelegenheid worden - 	 
gesteld hun stem uit te brengen en zij alien schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze 
wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste 	 
meerderheid van alle leden van de raad van toezicht zich schriftelijk voor het voorstel heeft 
verklaard. Onder schriftelijk wordt mede verstaan een langs elektronische weg toegezonden 
en reproduceerbaar bericht. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de — 
secretaris van de raad van toezicht een verslag opgemaakt, dat in de eerstvolgende 	 
vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die 
vergadering wordt ondertekend. Het aldus vastgestelde verslag wordt tezamen met de 	 
stukken als bedoeld in de eerste zin van dit artikel bij de notulen van de vergaderingen van— 
de raad van toezicht gevoegd. 	  
De raad van toezicht: reglement 	  
Artikel 14 	 
Nadere regels omtrent het functioneren van de raad van toezicht kunnen worden 	 
neergelegd in een reglement van de raad van toezicht, dat wordt vastgesteld door de raad 
van toezicht na overleg met het bestuur. 	  
Gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht 	  
Artikel 15 	 
1. Ten minste een (1) maal per jaar komen het bestuur en de raad van toezicht in 	 

gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het 
gevoerde en in de toekomst te voeren beleid. 	  

2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur en de — 
raad van toezicht gelijkelijk bevoegd. 	  

3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad — 
van toezicht. 	  
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Boekjaar en jaarstukken 	  
Artikel 16 	 
1. 	Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. 	  
2. 	Het 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 daaruit te alien tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen 
worden gekend. 	  
Uit de administratie dient tevens duidelijk te blijken. 	  
a. de aard en omvang van de (eventuele) aan de enig bestuurder en de afzonderlijke 

leden van de raad van toezicht toekomende onkostenvergoedingen en 	  
vacatiegelden, 	  

b. de aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten behoeve 
van het beheer van de stichting, alsmede de aard en omvang van de andere 	 
uitgaven van de stichting, 	  

c. de aard en omvang van de inkomsten van de stichting; en 	  
d. de aard en omvang van het vermogen van de stichting. 	  

3. 	Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de 	 
balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te 	 
stellen. De op schrift gestelde balans en de staat van baten en lasten behoeven de 	 
goedkeuring van de raad van toezicht. Daartoe worden deze stukken onverwijld na de 
opschriftstelling aan de raad van toezicht toegezonden. De raad van toezicht zal, 	 
alvorens zijn goedkeuring te verlenen, het bestuur opdragen de balans en de staat van 
baten en lasten te doen onderzoeken door een door de raad van toezicht aangewezen 
registeraccountant of een accountant administratieconsulent in de zin van artikel 393 — 
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn 	 
onderzoekverslag uit aan de raad van toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek—
weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in de vorige volzin bedoelde — 
stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het bestuur. 	  

4. 	Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en— 
andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren. 	  

5. 

	

	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. 	  

Reglementen 	  
Artikel 17 	 
1. 	Het bestuur is bevoegd reglementen, waarin nadere regels worden gegeven over het — 

functioneren van de stichting en haar bestuur, vast te stellen, te wijzigen of op te 	 
heffen. De besluiten van het bestuur tot vaststelling, wijziging of opheffing van 	 
reglementen zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht 	 
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onderworpen. 	  
2. 	Op de vaststelling, wijziging en opheffing van reglementen is het bepaalde in artikel 18 

lid 2 van overeenkomstige toepassing. 	  
Statutenwijziging 	  
Artikel 18 	 
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit van het bestuur tot 	 

statutenwijziging is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de 
raad van toezicht. 	  

2. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal 	 
worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van — 
het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de 	 
oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten — 
minste twee weken. 	  

3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariele akte is 	 
opgemaakt. Het bestuur is bevoegd ieder lid van de raad, iedere bestuurder alsook 	 
anderen te machtigen de akte van statutenwijziging te doen verlijden. 	  

4. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde 
statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. 	  

Ontbinding en vereffening 	  
Artikel 19 	 
1. 	Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit van het bestuur tot 	 

ontbinding is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad 
van toezicht. 	  

2. 	Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het eerste lid, tweede 
volzin en in het tweede van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing. 	 

3. 

	

	Na ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij door — 
de rechter dan wel bij het besluit tot ontbinding een of meer andere vereffenaars zijn — 
aangewezen. 	  

4. 

	

	De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding alsmede van — 
hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van een bestuurder 
worden verlangd. 	  

5. 	Bij het besluit tot ontbinding wordt, als onderdeel hiervan, de bestemming van het 	 
overschot na vereffening vastgesteld. De bestemming is zoveel mogelijk in 	  
overeenstemming met het doel van de stichting, met dien verstande dat het overschot 
besteed wordt aan: 	  
a. een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling; of 	 
b. een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen — 

nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. 	  
Tevens wordt bij het besluit tot ontbinding een bewaarder voor de boeken, bescheiden 
en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting aangewezen. 	  

6. 	Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van— 
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze 	 
statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, 
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moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".- 
7. 	Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 

van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren nadat de stichting heeft 	  
opgehouden te bestaan onder berusting van de in het ontbindingsbesluit aangewezen 
bewaarder. Deze persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn 	 
bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan 
het handelsregister. 	  

Slotbepalingen 	  
Artikel 20 	 
1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het 	 

bestuur. 	  
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare 	  

communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. 	  
Slotverklaring 	  
Tenslotte verklaarden de verschenen personen. 	  
1. 	dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd. 	  

a. , voornoemd, in de functie van voorzitter, 	  
b. , voornoemd, in de functie van secretaris, 	  
c. ,geboren te 	 op 

	

in de functie van 	  
penningmeester. 

2. 	dat tot eerste lid van de raad van toezicht van de stichting wordt benoemd. 
, geboren te 

op 
3. 	het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend — 

tweeentwintig (31-12-2022). 	  
Slot 	  
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. 	  
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd dezer akte 
vermeld. Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de verschenen 
personen, hebben dezen eenparig verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte van de—
inhoud hiervan te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing van deze akte geen 
prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen personen 
en mij, notaris, ondertekend. 	  
(volgen handtekeningen) 

VOOR AFSCHRIFT 
21 mei 2021 
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At1 /4  
Of 

Kindcentrum De Beuk 

Beste Lezer, 

Met trots dienen wij vandaag Kindcentrum de Beuk in als initiatief in bij DUO. 
Zoals u ziet is onze aanvraag nog niet compleet. Via deze brief lichten wij toe 
waarom deze keuze is gemaakt. 

Kindcentrum de Beuk zal gevestigd worden in Oostelbeers, 1 van de 3 dorpen in 'De Beerzen'. De 
gemoederen rondom het onderwijs in Oostelbeers zijn al enige jaren verhit, als gevolg van de 
waarschijnlijke sluiting van de huidige school in de dorpskern. Hierdoor is 
de Oostelbeerse gemeenschap en haar omgeving, massaal in actie gekomen om KC de Beuk te 
realiseren. Met enorme toewijding hebben de ouders het initiatief omarmd en kenbaar gemaakt in 
de omgeving. Hierdoor zijn veel ouders bereikt die de mogelijkheid hebben om een ouderverklaring 
te ondertekenen. KC de Beuk kan op 106 ouderverklaringen rekenen, waardoor de eis van 99 ruim 
behaald is. Wij zijn blij met deze steun en draagvlak voor KC de Beuk in het voedingsgebied. 

Om recht te doen aan alle inspanningen van de ouders, dienen wij vandaag ons initiatief in. Ruim 
voor de deadline. Op deze manier is een positieve beoordeling van de 
belangstellingsmeting gegarandeerd. 
We willen deze processtap, die een enorme gezamenlijke prestatie is, delen en vieren met alle 
betrokkenen. Uit Oostelbeers, de Beerzen en alle omliggende kernen. Op deze manier kan ook KC de 
Beuk groeien, stap voor stap. Onze slogan is niet voor niets "groeien vanuit verbinding". 

De aanlevering van de documenten zal uiteraard zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Graag houden wij 
u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom KC de Beuk. 

Met vriendelijke groet, 
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Rijnstraat 50 
2515 XP Den Haag 
Postbus 30205 
2500 GE Den Haag 

Ons kenmerk 

STNS-79 

Datum 13 oktober 2021 
Betreft Ontvangstbevestiging 

Stichting nieuwe school PO 
referentienummer STNS-79 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij bevestigt DUO de ontvangst van uw aanvraag voor Kindcentrum De Beuk, 
betreffende Stichting nieuwe school PO. Uw aanvraag is bij ons geregistreerd 
onder kenmerk STNS-79. 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 070-757 51 11 (po). U kunt ook een mail sturen naar 
ico@duo.nl. 

DUO vertrouwt erop dat u hiermee voldoende bent geMformeerd. 

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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Inleiding 

In het proces van het oprichten van een nieuwe basisschool, worden er door het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap eisen gesteld aan de deugdelijkheid hiervan. Hierop wordt een 

aanvraag van een nieuwe basisschool beoordeeld. In dit document leest u hoe Kindcentrum de Beuk 

(hierna: De Beuk of: het kindcentrum) gaat voldoen aan deze eisen. 

Aangezien we op het moment van schrijven van dit document bezig zijn het kindcentrum op te 

richten, is dit document te beschouwen als een blauwdruk en een leidraad voor het kindcentrum in 

wording. Dit document is dan ook een ontwikkeldocument dat kan worden uitgebreid, 

gespecificeerd en aangepast als veranderde omstandigheden, inzichten en/of wensen hierom 

vragen. 
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D1. Inhoud van het onderwijs: Burgerschapsonderwijs 

 

Burgerschapsonderwijs 

‘Ontwikkelen vanuit verbinding’ 

 

Visie op burgerschapsonderwijs 

KC De Beuk ziet het burgerschapsonderwijs als onderdeel van de hoofddoelen van het onderwijs; 

kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Wij bieden het burgerschapsonderwijs aan om de 

kinderen zich te leren verhouden tot zichzelf, hun leefomgeving en de wereld buiten deze 

leefomgeving met gedragingen en verantwoordelijkheden die passen bij de eigen ontwikkelingsfase 

en het eigen ontwikkelingsniveau.    

 

Persoonsvorming 

De persoonsvorming vormt het uitgangspunt van burgerschap. Zicht en reflectie op de eigen 

identiteit geeft een beter beeld van de eigen plek in een grotere context. We willen de kinderen 

helpen zich bewust te zijn van de wereld om hen heen en zich zelfbewust te kunnen verhouden tot 

andere contexten en relaties.  

 

Kwalificatie 

We willen het kind leren ontdekken wat past bij hemzelf. Dit doen we door hem te ondersteunen 

reflectieve vaardigheden te ontwikkelen en kennis te laten maken met andere perspectieven en 

andere verhoudingen. Hiermee wordt bijgedragen aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en 

een beter begrip van eigen vaardigheden, waarden en wensen in het leven. Dit biedt een gezonde 

basis om toegerust te zijn om latere onderwijs- en beroepskeuzes te ondersteunen.   

 

Socialisatie 

Daarnaast wordt het begrip voor anderen en andere perspectieven vergroot door kennis te nemen 

van andere culturen, gebruiken en zienswijzen en deze te onderzoeken en te vergelijken en door te 

reflecteren op de opgedane ervaringen. Wat betekent samenleven voor mij? Welke houding en rol is 

passend hierbij? Welke verantwoordelijkheden heb ik? 

 

Wij willen hiermee een bijdrage leveren om de kinderen te helpen ontwikkelen tot volwaardige 

burgers, die zelfbewust kunnen bewegen in bekende en onbekende contexten en verhoudingen en 

deze met een positief-kritische kijk tegemoet kunnen treden met aandacht voor de eigen rol hierin.   

 

Kindcentrum De Beuk committeert zich dan ook aan de wettelijke voorschriften zoals opgesteld in 

de Wet Primair onderwijs (art. 8 lid 3): 

 

Het onderwijs: 

a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving, 

b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en 

c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende 

achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. 

 

 



5 

 

 

 

Burgerschap in de praktijk 

Om het burgerschapsonderwijs vorm te geven willen we dit een stevige positie geven in ons 

curriculum en aansluiten bij lokale, regionale, landelijke en internationale initiatieven en 

projecten. We zien burgerschap als onderdeel van elke ontwikkelingsfase. Continuïteit van 

het aanbieden van de verschillende onderdelen van burgerschapsonderwijs in verschillende 

ontwikkelfases zorgt ons inziens voor een steviger verankering van het burgerschap bij de 

kinderen.  

 

De doorlopende leerlijn  

De doorlopende leerlijn vinden wij in de methode methode Kwink voor burgerschap en 

mensenrechten.  Deze methode sluit volgens ons het best aan bij onze visie. De lessen voor 

onder-, midden- en bovenbouw hebben gelijke thema’s die burgerschap concreet en 

expliciet maken.  

De thema’s die wij hiermee aanbieden zijn: 

• vrijheid en gelijkheid; 

• solidariteit en inspraak; 

• democratische cultuur; 

• identiteit, diversiteit; 

• solidariteit; 

• digitaal samenleven; 

• duurzaamheid; 

• globalisering; 

• technologisch burgerschap; 

Een uitgebreidere weergave van de inhoud van de lessen en de competenties waaraan gewerkt 

wordt is te vinden in de bijlage 1: “Aansluiting Kwink burgerschap – SEL”. 
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D2. Leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de voorzieningen daarvoor 

 

Schoolondersteuningsprofiel Kindcentrum De Beuk 

“Ontwikkelen vanuit verbinding” 

 

Inleiding 

Voor u ligt het schoolondersteuningsprofiel van Kindcentrum De Beuk in Oost-, West- en 

Middelbeers (2022-2026). Hierin staat beschreven hoe de ondersteuning voor alle kinderen van het 

kindcentrum wordt georganiseerd en verzorgd. Het schoolondersteuningsprofiel dient op de eerste 

plaats als instrument om aan te geven hoe ieder kind op ons kindcentrum ondersteund kan worden, 

zowel in de reguliere ondersteuning als in de specifiekere ondersteuning die zal worden geboden.  

 

De Beuk is verantwoordelijk voor alle kinderen die bij onze school staan ingeschreven. Als onderdeel 

van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen (Hierna: het 

samenwerkingsverband) zetten wij ons in om voor ieder kind in de omgeving passend onderwijs te 

kunnen bieden.    

 

Denominatie 

Kindcentrum De Beuk is een openbaar kindcentrum. Dit betekent dat ieder kind welkom is bij onze 

kinderopvang, ons primair onderwijs en onze buitenschoolse opvang. We willen een 

ontmoetingsplek zijn voor iedereen, met ruimte voor verschillen. Dit geldt uiteraard voor leerlingen, 

personeel, ouders, maar ook voor betrokken organisaties en instanties. Initiatieven die de verbinding 

met de samenleving en de leefgemeenschap versterken worden door ons van harte ondersteund. 

We onderschrijven dan ook nadrukkelijk de kernwaarden openbaar onderwijs zoals opgesteld door 

de vereniging voor openbare en algemeen toegankelijke scholen VOS/ABB, zie bijlage 2. 

 

Opdracht 

Onze opdracht is kinderen naar optimaal én passend vermogen kennis, vaardigheden 

en competenties eigen te laten maken die ze nodig hebben om volwaardig en betrokken deel te 

nemen aan de samenleving. Zowel in hun toekomstige beroepspraktijk als in hun andere rollen en 

functies binnen de gemeenschap. De ontwikkeling van bewustzijn, autonomie en 

verantwoordelijkheid en het leren kennen van de eigen talenten en uitdagingen neemt in dit proces 

een centrale rol in.  

 

Vanuit dit referentiekader gebaseerd op de drie doeldomeinen van het onderwijs, te weten 

kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming willen wij de onderwijskwaliteit van onze school en de 

waarborging van deze kwaliteit onderbouwen.  

 

Onderwijskundige en pedagogische visie 

Het onderwijs op De Beuk wordt vormgegeven vanuit de kernwaarden ontwikkelingsgerichtheid en 

verbondenheid. De Missie en de visie van de school zijn leidend in dit profiel.  

 

Missie: 

Wij willen dat iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. Wij zoeken naar de mogelijkheden van 

ieder kind en bekijken hoe hij zich optimaal kan ontwikkelen. Wij willen dat kinderen hun talenten 
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en mogelijkheden ten volle ontplooien, passend bij ieders eigenheid. 

 

Visie: 

Samen met kinderen, ouders en omgeving zorgen de leerkrachten en pedagogisch medewerkers 

voor goed en betrokken onderwijs en opvang. Door een nauwe samenwerking vanuit één 

pedagogische visie kan het kind van 0 tot 13 jaar zich ononderbroken ontwikkelen. 

 

Ons onderwijs stemmen we af op de behoeftes van de kinderen. We werken hier planmatig en 

opbrengstgericht aan met als doel de ontwikkeling en ontplooiing van ieder kind te optimaliseren 

passend bij ieders vermogens en kwaliteiten. Hoe we dit willen doen beschrijven we in dit 

ondersteuningsprofiel.     

 

Ondersteuningsprofiel in beeld 

                     

               

Basiskwaliteit (preventieve zorg): Stap 0: de leerkracht in de klas: goed onderwijs 

Basisondersteuning  Stap 1: de leerkracht in de klas: signalering 

Stap 2: de leerkracht in de school: consultatie van collega’s  

Extra ondersteuning:    Stap 3: de leerkracht en de intern begeleider  

     Stap 4: de leerkracht en de expert 

Arrangementen: Stap 5: de leerkracht en de expert: het bovenschoolse  

Stap 6: onderwijs en zorg op maat 

 

Basiskwaliteit en basisondersteuning (t/m niveau 1) 

De Beuk biedt basisondersteuning aan de kinderen die voldoet aan de wettelijk voorgeschreven 

kwaliteitseisen, namelijk de inspectienorm met betrekking tot de leerprestaties, het 

onderwijsleerproces en de begeleiding. De concrete uitwerking van de afspraken omtrent 

basisondersteuning is te vinden in bijlage 3, Uitwerking van de definitie basisondersteuning per 

domein Passend Onderwijs De Kempen.   
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Speerpunten bij het waarborgen van de kwaliteit van de basisondersteuning zijn: 

• elke leerling in beeld; 

• afstemming op individuele behoeftes van kinderen 

• georganiseerde afstemming personeel m.b.t. leermiddelenaanbod, differentiatie en 

ondersteuningsbehoeftes; 

• opbrengstgericht werken; 

• preventieve en licht curatieve interventies; 

De Beuk biedt vanuit haar kernwaarden, missie en visie de volgende basiskwaliteit en 

basisondersteuning:  

 

Een veilig pedagogisch klimaat 

De Beuk zorgt voor een veilig klimaat op school en voert een actief veiligheidsbeleid. 

• Door het uitvoeren van de zorgplicht sociale veiligheid leerlingen op school. (Bijlage 4) Het 

voeren van een actief sociaal veiligheidsbeleid. Het aanstellen van een coördinator voor het 

antipestbeleid en een aanspreekpunt pesten, waar kinderen, ouders en professionals 

terecht kunnen voor advies, vragen en signaleringen met betrekking tot pesten. 

• Door het opstellen van een sociaal veiligheidsplan. 

• Door wenselijke omgangsnormen uit te dragen als professionals door respectvol, open en 

aandachtig om te gaan met anderen.  

• Door onze medewerkers te ondersteunen in het creëren ondersteunen en onderhouden van 

een veilig sociaal klimaat met scholing en/of training. 

• Door onze omgangsnormen te expliciteren en te communiceren in onze schoolgids.  

• Door de beleving van veiligheid en welzijn van de kinderen structureel en individueel te 

monitoren. De bedoeling hiervan is dat er altijd een actueel en representatief beeld is van de 

situatie op school. 

• Door schoolwide positive behavior support (SWPBS) (Bijlage 5) als basis van bekrachtiging en 

ondersteuning bij het implementeren en handhaven van positieve en stimulerende 

gedragsveranderingen. Dit omhelst kortweg: 

- Vanuit gezamenlijk vastgestelde waarden, gedragsverwachtingen formuleren, deze visueel   

maken en als team samen uitdragen, in woord en daad; 

- Vanuit preventief oogpunt structureel met elkaar gericht zijn op wat leerlingen goed doen 

  en hen daarop bekrachtigen; 

- Ongewenst gedrag effectief ombuigen, met concrete technieken; 

- Data benutten om gedragsvraagstukken snel in beeld te krijgen en gericht op te lossen; 

- Structureel positief samenwerken met ouders en de zorg.  

Structurele evaluaties en metingen 

De veiligheidsmonitoring van kinderen zal jaarlijks conform de wettelijke eisen worden afgenomen. 

Het monitoringsinstrument is nog niet gekozen, maar zal voldoen aan de wettelijke leveringsplicht 

aan de onderwijsinspectie.   

 

Deskundigheid en deskundigheidsbevordering personeel 

Leerkrachten dienen te beschikken over een bewezen basiskwaliteit. De bekwaamheid tot het geven 

van onderwijs omvat de volgende bekwaamheden:  

a. de vakinhoudelijke bekwaamheid;  
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b. de vakdidactische bekwaamheid;  

c. de pedagogische bekwaamheid.  

De bekwaamheidseisen staan omschreven in het besluit bekwaamheidseisen (Bijlage 5) 

Wanneer een uitbreiding van de bekwaamheden gewenst is, zal actief ingezet worden op 

deskundigheidsbevordering van het personeel. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er 

behoefte ontstaat aan uitbreiding van het onderwijszorgaanbod.  

 

Extra ondersteuning (niveau 2) 

Bij alle onderstaande interventies wordt gehandeld in nauwe samenwerking met intern begeleider, 

ouders en betrokken professionals, om zo veel mogelijk de individuele behoeftes in kaart te brengen 

en passend af te kunnen stemmen op de mogelijkheden van het kind. 

 

Dyslexie/dyscalculie 

De leraren en pedagogisch medewerkers signaleren kinderen met lees- en rekenproblemen tijdig.  

Zij bieden hen ondersteunende middelen en aanpakken voor onderwijs en toetsing. De 

medewerkers hanteren een dyslexieprotocol.  

 

Gedragsproblemen 

De leraren en pedagogisch medewerkers signaleren kinderen met problematisch gedrag tijdig. Zij 

zoeken uit waar dit vandaan komt en welke interventies helpend kunnen zijn. Gedragsregels over 

hoe met elkaar om te gaan zijn vastgelegd in een protocol.  

 

Protocol medische handelingen 

De Beuk handelt volgens een protocol bij wat mogelijk is qua bij het uitvoeren van medische 

handelingen. 

 

Hoog ontwikkelpotentieel 

Leraren en pedagogisch medewerkers herkennen kinderen met een hoog ontwikkel potentieel. Zij 

bieden hen gepaste uitdagingen binnen het kindcentrum en handelen volgens een protocol. 

Fysieke beperkingen 

De Beuk probeert de toegankelijkheid van het kindcentrum te optimaliseren voor kinderen met een 

fysieke beperking.  

Leerproblemen 

Leraren en pedagogisch medewerkers signaleren tijdig kinderen met leerproblemen en bieden hen 

ondersteuning. Zij zoeken naar geschikte ondersteuning indien nodig. 

Signaleren van opgroei- en opvoedproblemen 

Als onderdeel van de gemeenschap nemen we onze verantwoordelijkheid in het tijdig signaleren van 

zorgen over de ontwikkeling van kinderen en het vinden van de juiste hulp. 

 

Bovenschoolse arrangementen (Niveau 3) 

(Ondersteuningsarrangementen voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften) 

In samenspraak met het samenwerkingsverband en afgestemd op de behoeftes van de kinderen, de 

expertises van het personeel van De Beuk zullen arrangementen ontwikkeld worden die aansluiten 
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bij de kernwaarden, de visie en de missie van De Beuk. De volgende zorggebieden zullen hier in ieder 

geval onderdeel van uitmaken: 

• Leer- en ontwikkelingsondersteuning  

• Fysiek medische ondersteuning 

• Sociaal-emotioneel en gedragsondersteuning 

• Ondersteuning in de thuissituatie 

Onderwijsondersteuningsstructuur 

De volgende functies zien we graag ingevuld bij De Beuk: 

• Directeur 

• Leerkrachten 

• Remedial teacher 

• Intern begeleider 

• Pedagogisch medewerkers 

• Conciërge 

We streven naar aansluiting bij een bestaande onderwijskoepel, zodat we gebruik kunnen maken 

van elkaars expertise en ondersteunende diensten. 

 

Planmatig werken 

Bij De Beuk werken bij volgens de cyclus signaleren, diagnosticeren en remediëren. Signaleren 

gebeurt op basis van structurele methodegebonden toetsen, structurele toetsen uit het 

leerlingvolgsysteem en observaties door de professionals. De leerkracht en pedagogisch 

medewerker nemen het voortouw in het signaleren en nemen contact op met de intern begeleider 

en ouders/verzorgers als zij een zorg signaleren.  

Diagnosticeren gebeurt door de betrokken professionals onder leiding van de intern begeleider. 

Indien nodig wordt expertise van buitenaf ingeroepen. Na dit overleg wordt indien nodig een 

handelingsplan opgesteld door de professionals met ondersteuning van intern begeleider. Uiteraard 

gebeurt dit in nauwe samenspraak met ouders. In het handelingsplan worden de beoogde doelen, 

de methode van remediëren en het evaluatiemoment geëxpliciteerd. Bij de evaluatie zal de cyclus 

opnieuw doorgenomen worden en bekeken worden of de benodigde ondersteuning effectief is 

binnen het beschikbare ondersteuningsaanbod of dat meer externe ondersteuning nodig is.   

Het ontwikkelingsperspectief (OPP) 

Voor kinderen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben (vanaf het 2e niveau van zorg in het 

ondersteuningsprofiel) zal voor ieder kind een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld worden. Dit 

OPP biedt de professionals een houvast bij het afstemmen op de individuele onderwijsbehoefte van 

het kind. In dit OPP zullen de doelen voor het individuele kind worden beschreven gericht op de 

doorlopende leerlijn voor het kind. Hierin staat beschreven hoe het kind begeleid wordt naar een 

passend uitstroomprofiel. Deze leerlijn en leerdoelen stemmen dus af op het ontwikkelperspectief 

na het primair onderwijs. Het OPP zal met ouders worden besproken en minstens één keer per jaar 

met hen worden geëvalueerd.  
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D3. Inrichting van het onderwijs: zicht op ontwikkeling van de leerlingen 

 

Doelstelling 

Doel van het onderwijs binnen De Beuk is de ontwikkeling van het kind ononderbroken te 

ondersteunen. Dit wordt afgestemd op de individuele behoeftes van het kind. We committeren ons 

hierbij aan de eisen zoals gesteld in de wet Primair Onderwijs (artikel 8). 

Leerlingvolgsystemen 

De Beuk zal gebruikmaken van één van de 4 goedgekeurde aanbieders van LVS-toetsen. Deze 

toetsen zullen ingezet worden zo snel mogelijk de ontwikkeling van het kind in kaart te kunnen 

brengen. De Beuk wil gebruik maken van de volgsystemen van Cito Kleuter in beeld en Cito Leerling 

en OnderwijsVolgSysteem. 

De opbrengsten worden geanalyseerd en geëvalueerd en beschreven in groepsplannen per 

vakgebied. De opbrengsten worden tevens gebruikt om twee keer per jaar een trendanalyse te 

maken, die dient om de groepsvoortgang te waarborgen en indien nodig interventies te kunnen 

inzetten. 

Om een compleet beeld te krijgen van de sociale competenties, het welbevinden en de sociale 

veiligheid van de kinderen, zullen we gebruik maken van de Sociale Competentie Observatielijst 

(SCOL). Deze zal gebruikt worden in combinatie met een methode ter bevordering van de sociaal-

emotionele ontwikkeling van leerlingen. Ook zullen de opbrengsten van deze observatielijsten 

dienen om de school informatie te bieden over: 

• sociale competenties op groeps- en schoolniveau; 

• onderwijsinhoudelijke behoeftes; 

• ondersteuningsbehoeftes van individuele leerlingen; 

• algeheel welbevinden en sociale veiligheid op school. 

 

Methodegebonden toetsen 

De Beuk maakt gebruik van methode gebonden toetsen en zal deze structureel vastleggen om de 

voortgang van ieder kind zorgvuldig te monitoren.  

Referentiekaders 

De Beuk stelt zich tot doel om voor alle kinderen het maximale individuele niveau te behalen op het 

gebied van rekenen en taal. We volgen de doorlopende leerlijnen van het referentiekader taal en 

rekenen en zetten dit in om op de verschillende deelgebieden een efficiënt en effectief 

onderwijsprogramma in te richten. De toetsing die wij gebruiken sluit aan op deze referentiekaders. 

Wij zullen de leerstoflijnen en te gebruiken methodes afstemmen op deze referentiekaders met 

ondersteuning van het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling (SLO). 

De voornoemde volgsystemen zullen zoveel mogelijk gebruikt worden om uniformiteit in de 

registratie te behouden. Indien de extra ondersteuningsbehoeften of de taalachterstand van een 

kind vraagt om een alternatieve voortgangsregistratie, zal De Beuk hierin voorzien. We zullen hier 

dan een andere registratie voor gebruiken, bijvoorbeeld registratie op basis van het Europese 

referentiekader bij NT2-leerlingen. Conform artikel 165 van de WPO zullen wij ons onderwijsaanbod 

op eventuele taalachterstanden inrichten.  
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D4. Inrichting van het onderwijs: onderwijstijd 

 

Verplichte lestijd: verdeling over de groepen 1 t/m 8 

In de wet op primair onderwijs zijn een aantal regels gesteld aan lestijden: 

• Leerlingen moeten in de acht schooljaren van het basisonderwijs ten minste 7.520 uren 

onderwijs krijgen.  

• Leerlingen moeten in de eerste vier schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur 

onderwijs krijgen. In de laatste vier schooljaren (bovenbouw) is dit 3.760 uur.  

• Scholen mogen naar eigen inzicht 240 uur verdelen over de onder- en bovenbouw zodat het 

totaal uitkomt op 7.520 uur.  

• Voor leerlingen in de groepen 3 tot en met 8 geldt een verplichte vijfdaagse schoolweek.  

• Maximaal zeven keer per schooljaar mag voor deze groep in plaats van een vijfdaagse 

schoolweek een vierdaagse schoolweek worden ingeroosterd, los van de vierdaagse 

schoolweken als gevolg van erkende feestdagen.  

Kindcentrum De Beuk voldoet aan de wettelijke eisen ten aanzien van de onderwijstijd door het 

volgende schema aan te houden:  

Uren  Groep 1  Groep 2,3,4  Groep 5,6,7,8  

Maandag  5,50  5,50  5,50  

Dinsdag  5,50  5,50  5,50  

Woensdag  3,75  3,75  3,75  

Donderdag  5,50  5,50  5,50  

Vrijdag  Vrij  3,75 5,50  

Lesuren/ week  20,25  24 25,75  

Lesuren/ jaar 830,25 984 1055,75 

 

De schooltijden zijn: 

• Hele dagen: 8.30 – 14.45, waarvan 1 kwartier fruitpauze en 3 kwartier lunchpauze. 

• Halve dagen: 8.30 – 12.30 waarvan 1 kwartier fruitpauze.  

Totaal gaat het dan om 8005,25 uur, gerekend met 41 lesweken per jaar.  

Wanneer er 7 studiedagen per jaar gehouden worden, kost dit 38,5 uur per jaar en 308 uur 

gedurende de gehele schooltijd. Wanneer deze 308 uren van de 8005,25 geplande uren afgetrokken 

worden komen we uit op 7697,25 uur les in 8 jaar tijd. Dit zit ruim boven de vereiste 7520 uur.  

Wij kiezen ervoor om het aantal uren dat leerlingen naar school gaan op te bouwen: de kleuters in 

groep 1 volgen 3 hele dagen en 1 halve dag onderwijs. Het aantal uren wordt in groep 2,3 en 4 

opgebouwd naar 3 hele dagen en 2 halve dagen. Groep 5, 6, 7 en 8 gaan 4 dagen per week een hele 

dag en 1 dag een halve dag naar school. 
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Verplichte lestijd: verdeling gedurende het schooljaar 

De Beuk houdt zich aan de verplichte schoolvakanties: 2 weken kerstvakantie, 6 weken 

zomervakantie en 1 week meivakantie. Daarnaast zal er een week vakantie gepland zijn in het 

voorjaar (carnaval) en in de herfst. 

Er zullen per schooljaar maximaal 7 studiedagen gepland worden, verdeeld over 7 verschillende 

weken, niet in de eerste 2 weken van het schooljaar. 

Inrichting van het onderwijs: Individuele roosters 

Op De Beuk is plek voor elk kind. En elk kind is anders. Daarom werkt KC de Beuk in sommige 

gevallen met individuele roosters.  

De regels die wij hierbij hanteren:  

• Individuele roosters worden over een langere periode vastgesteld, zodat helder is wat het 

onderwijsprogramma van een leerling is en kan worden bepaald wanneer leerlingen 

aanwezig moeten zijn.  

• De roosters van individuele leerlingen worden vastgesteld in overleg tussen ouders en De 

Beuk. Dit is onder verantwoordelijkheid van De Beuk. 

• De roosters liggen ter inzage op school, voor de leerplichtambtenaren en de inspectie; ze zijn 

ook digitaal beschikbaar. 

• Er is formele instemming van de betrokkenen (medezeggenschapsraad, leraren, 

schoolleiding) voor het werken met individuele roosters. Dit geldt dus niet voor ieder 

individueel rooster afzonderlijk.  

• De mogelijkheid tot een individueel rooster is toegankelijk voor alle leerlingen, tenzij hun 

educatieve behoefte niet gebaat is bij individuele roosters. Andere aspecten, zoals een 

bijdrage van ouders of het niveau van de leerling spelen hierbij geen rol.  

• In de schoolgids wordt beschreven hoe de onderwijstijd wordt benut.  

• De regels uit de WPO met betrekking tot de onderwijstijd worden nageleefd. 

• Het bevoegd gezag bepaalt van tevoren hoe het onderwijsprogramma voor een individuele 

leerling eruitziet. Ouders kunnen dus niet naar eigen wens en kort van tevoren om verlof 

vragen en daar het rooster op aan laten passen. 

• Er zijn ook situaties waarin een leerling tijdelijk kan afwijken van de onderwijstijd. 

Bijvoorbeeld vanwege psychische of lichamelijke redenen of als er sprake is van gewichtige 

omstandigheden. 

 

 

 

 

 

  



14 

 

D5. Inhoud van het onderwijs: kerndoelen en referentieniveaus 

 

Artikel 9 lid 5 wpo geeft aan: Ten aanzien van de onderwijsactiviteiten, genoemd in het eerste tot en 

met vierde lid, worden bij algemene maatregel van bestuur kerndoelen vastgesteld. En in artikel 9 lid 

6: Voor de school geldt de eis dat zij tenminste de kerndoelen bij haar onderwijsactiviteiten als aan 

het eind van het basisonderwijs te bereiken doelstellingen hanteert. Aanvullend op de kerndoelen 

geven de referentieniveaus Rekenen en Taal een specifiekere beschrijving van de onderwijsinhoud. 

Zij bieden daarmee heldere en concrete doelen die leraren kunnen hanteren en op basis waarvan zij 

de voortgang van de kinderen kunnen evalueren. Ten aanzien van de referentieniveaus; deze 

worden opgenomen in jaarplannen en de management rapportages. 

Omdat er nog geen team is, dat ongetwijfeld zelf ideeën over de gebruikte methoden zal hebben, is 

dit slechts een eerste opzet. 

De Beuk maakt gebruik van (digitale) leermethodes die als beste getest zijn en aansluiten bij de 

belevingswereld van de kinderen. Deze methodes passen zich aan op de resultaten van de kinderen. 

Daar waar herhaling nodig is zal herhaling plaatsvinden en daar waar versnelling of verrijking nodig is 

zal de methode dit voor kinderen bieden. 

Door gebruik van deze methodes zal het proces richting het behalen van de referentieniveaus taal 

en rekenen op eenvoudige wijze gevolgd kunnen worden en gewaarborgd zijn. 

Kerndoelen 

Nederlandse taal 

Hieronder wordt begrepen: 

• Mondelinge taalvaardigheid 

• Leesvaardigheid, 

• Schrijfvaardigheid 

• Begrippenlijst en taalverzorging. 

Voor alle doelen gebruiken wij de volgende materialen: Taal op maat en Spelling op maat. 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: De taalmethode en is kerndoeldekkend. De lessen zijn 

afwisselend en uitermate geschikt voor differentiatie. 

Engelse taal 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Take it easy 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: Van groep 1 tot en met 8 krijgen de leerlingen les uit 

de methode. Met name vanaf groep 5 wordt hier intensiever mee gewerkt. Tot en met groep 4 zijn 

de lessen projectmatig. 

Rekenen/wiskunde 

Het gaat hierbij om de volgende domeinen: 

• Getallen 

• Verhoudingen 

• Meten en Meetkunde 

• Verbanden Getallen 



15 

 

Voor alle domeinen gebruiken wij de volgende materialen: De wereld in getallen 5 

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: De methode is gedeeltelijk digitaal. Hiermee kunnen 

we uitstekend gepersonaliseerd en gedifferentieerd les geven. Hiermee zijn we up tot date en 

kerndoeldekkend komend tot de referentieniveaus zoals die zijn vastgelegd. 

Oriëntatie op jezelf en de wereld en burgerschapsvorming 

(hier plaats voor sociaal-emotioneel, pestaanpak) 

Hieronder wordt begrepen: 

• Mens en samenleving 

• Natuur en techniek 

• Ruimte 

• Tijd 

Identiteit en levensbeschouwing 

Wereldoriëntatie wordt bij ons op school projectmatig aangeboden. Binnen deze projecten komen 

de verschillende zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur) apart en ook verbonden aan 

bod. We werken naast de doelen van de zaakvakken ook aan doelen rondom samenwerken, ICT 

vaardigheid, tekstvaardigheid en presenteren. 

Hiervoor gebruiken wij onder andere de volgende materialen: Jeugdjournaal, Week van de 

lentekriebels. 

Kunstzinnige oriëntatie 

Kinderen willen zich graag uitdrukken, de een wat meer dan de ander. We reiken kinderen 

materialen en technieken aan om dat te realiseren. Daarnaast vinden diverse expressieactiviteiten 

plaats als vormen van verwerking binnen projecten en tijdens het zelfstandig werken. 

Bewegingsonderwijs 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Gymzaal met de benodigde materialen vanaf groep 

3. Een speellokaal voor groep 1-2. Het schoolplein zal qua inrichting ook uitnodigend zijn voor 

beweging. 
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Appendix 

 

Kerndoelenetnoot1 

De huidige kerndoelen zijn sinds 2006 van kracht. Het zijn er 58 en ze bestrijken de leergebieden: 

• Nederlands 

• Engels 

• Rekenen/wiskunde 

• Oriëntatie op jezelf en de wereld 

• Kunstzinnige oriëntatie 

• Bewegingsonderwijs 

Hoewel er aan een herziening2 wordt gewerkt van de kerndoelen, lijkt dit niet voor 2022 in het 

basisonderwijs van kracht te zullen zijn. 

De referentieniveaus3 

In 2008 bracht de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (commissie Meijerink) het 

advies ‘Over de drempels met taal en rekenen’ uit. Op basis hiervan zijn referentieniveaus opgesteld, 

die aangeven wat leerlingen van taal en rekenen moeten kennen en kunnen. 

Er zijn fundamentele niveaus (F-niveau) bepaald die zoveel mogelijk leerlingen in principe zouden 

moeten beheersen. Daarnaast zijn er streefniveaus (S-niveau) voor leerlingen die meer aankunnen. 

Het fundamentele niveau voor het einde van de basisschool is 1F. Het streefniveau is 2F/1S. 

Niveaus en domeinen4 

De referentieniveaus voor taal en rekenen zijn ingedeeld in domeinen, met per domein een nadere 

beschrijving. 

Voor taal gaat het om de domeinen: 

• Mondelinge taalvaardigheid (gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid) 

• Lezen (zakelijke teksten en fictionele, narratieve en literaire teksten) 

• Schrijven 

• Begrippenlijst en taalverzorging 

De vier domeinen zijn ieder op vier niveaus beschreven. De niveaus geven een opklimmende 

moeilijkheidsgraad in basiskennis en vaardigheden aan. Elk fundamenteel niveau omvat het 

voorgaande niveau: leerlingen op niveau 2F beheersen dus ook niveau 1F. Bij het behalen van een 

fundamenteel niveau kan het volgende niveau gezien worden als streefniveau, aangezien niveau 1S 

en 2F voor taal gelijk zijn. 

  

                                                           
1 https://www.slo.nl/publish/pages/17358/kerndoelen-primaironderwijs2006-overzicht.pdf 
2 https://www.slo.nl/thema/meer/vernieuwingdoelen/  
3 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/referentiekader-taal-en-rekenen  
4 https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/uploads/2018/12/SaZ-K-Kennismaken-met-de-referentieniveaus-

taal-en-rekenen-14-vragen-en-antwoorden.pdf  
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De domeinen voor rekenen zijn: 

• Getallen 

• Verhoudingen 

• Meten en Meetkunde 

• Verbanden 

Anders dan bij taal gaat het bij rekenen om van elkaar onderscheiden fundamentele niveaus en 

streefniveaus. Deze zijn beide op drie niveaus beschreven, dus voor het fundamentele niveau 1F, 2F 

en 3F en voor het streefniveau 1S, 2S en 3S. De fundamentele niveaus richten zich op basale kennis 

en vaardigheden en zijn gericht op een meer toepassingsgerichte benadering van rekenen. De 

streefniveaus bereiden al voor op de meer abstracte wiskunde. Bij rekenen is er geen vierde niveau, 

omdat dat het domein van de wiskunde is. 

De niveaus 1F en 1S zijn van toepassing op het einde van het basis- en speciaal (basis)onderwijs. Het 

is de bedoeling dat alle leerlingen het fundamentele niveau 1F halen. Maar uiteraard willen we dat 

zoveel mogelijk leerlingen een zo hoog mogelijk niveau halen. 
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D6. Scheiding tussen de functies van bestuur en het toezicht daarop (vormgeving van 

de bestuursstructuur) 

 

1. Organogram 

Het bestuur van Stichting Onderwijs Oostelbeers eo bestaat uit een Voorzitter, Penningmeester en 

Secretaris. De Stichting heeft op dit moment één toezichthouder. In de organisatiestructuur is 

scheiding aangebracht tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht. Deze scheiding is ook 

beschreven in de akte van oprichting van Stichting Onderwijs Oostelbeers eo 

 

 

2. Code Goed Bestuur 

Het bestuur en intern toezicht van Kindcentrum de Beuk werken conform de “Code goed Bestuur” 

welke is opgesteld door de PO-Raad.  

De Code Goed Bestuur is opgebouwd uit vier principes: 

1. Het bestuur zorgt voor goed onderwijs aan alle kinderen. 

2. Het bestuur werkt voortdurend in verbinding met de maatschappelijke context. 

3. Het bestuur werkt actief aan de professionaliteit van de organisatie en van zichzelf. 

4. Het bestuur werkt integer en transparant. 

De “code goed bestuur” is te vinden als bijlage 7. 
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3A. Klachtenregeling 

De vastgestelde klachtenregeling is van toepassing. Zie hiervoor bijlage 8: “klachtenregeling”. 

3B. Klokkenluidersregeling 

De vastgestelde klokkenluidersregeling is van toepassing. Zie hiervoor bijlage 9: “Regeling inzake het 

omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand”. 

3C. Integriteitscode 

De vastgestelde integriteitscode is van toepassing. Zie hiervoor bijlage 10: “Integriteitscode". 

 

4. Vacature Lid Raad van Toezicht 

De vacaturetekst voor het Lid van de Raad van Toezicht is als bijlage 11 toegevoegd: “Vacaturetekst 

Lid Raad van Toezicht”. 

 



Overige elementen van kwaliteit: negen 

deelgebieden - KC De Beuk 

Inleiding 

Naast de deugdelijkheidseisen, zijn er ook negen andere deelgebieden waarop de inspectie van het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het oprichten van onze school zal beoordelen.  

Deze overige elementen van kwaliteit zijn nog niet voor alle deelgebieden uitgewerkt. 

Dit document zal later ingevuld, aangevuld en gewijzigd worden, naar mate we verder komen in het 

proces van oprichting. 
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OE1. Bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs 

Schoolplan als basis voor kwaliteitsdenken 

Bij de inrichting van onze kwaliteitszorg is het schoolplan het richtinggevend document bij de 

kwaliteitsverbetering. Daarnaast gebruiken we het jaarlijks op te tellen actieplan om vinger aan de 

pols te houden en het schoolontwikkelingsplan bij te stellen. Beide documenten hangen nauw met 

elkaar samen en zijn een belangrijk hulpmiddel bij het systematisch doorlopen van de 

kwaliteitscyclus. De directeur stelt samen met het schoolteam jaarlijks een evaluatieplan op (als 

onderdeel van het actieplan) voor evaluatie van de beleidsdoelen. Evaluatie van de leerresultaten 

zijn een vast onderdeel van dit plan. De evaluatie van de beleidsresultaten die m.b.v. het jaarlijkse 

actieplan worden nagestreefd gebeurt aan de hand van de volgende instrumenten (afhankelijk van 

de aard van het na te streven resultaat):  

a) Klassenbezoeken om na te gaan in hoeverre beleidsvoornemens en schooldoelstellingen

worden gerealiseerd. Daarnaast vinden klassenbezoeken plaats in het kader van het geven

van feedback op het onderwijsgedrag.

b) Functionerings- en beoordelingsgesprekken waarin ook de leeropbrengsten van de

betreffende groep aan de orde komen.

c) Interviews met ouders, leerlingen en leden van het bevoegd gezag.

d) Evaluaties (bijvoorbeeld d.m.v. korte vragenlijstjes) van oudercontacten en ouderavonden.

e) Toetsinstrumenten om leerresultaten vast te stellen.

Periodisering 

We realiseren ons dat we de gegevens moeten analyseren en interpreteren, dat we verbeteringen 

moeten plannen en realiseren en na verloop van tijd weer opnieuw moeten meten. De 

kwaliteitszorg van onze school is daarom een cyclisch proces, waarbij we gebruik maken van de zgn. 

PDCA-cirkel (Plan-DoCheck-Act). 

De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het hiervoor beschreven 

kwaliteitszorgsysteem. De werkzaamheden zijn onder andere:  



• het systematisch doorlopen van de kwaliteitscyclus bij de activiteiten m.b.t kwaliteitszorg -

het vastleggen van taken en het bewaken van de samenhang;

• het vastleggen en bewaken van teamafspraken;

• het bevorderen van professionele kennis en vaardigheden bij de leraren

• het organiseren van een op kwaliteitsverbetering gerichte samenwerking (w.o. het

systematisch geven van feedback).



OE2. Personeelsbeleid: formatie 

Nader uit te werken 

Dit onderdeel wordt verder uitgewerkt op het moment dat er een scholenkoepel gevonden is waar 

kindcentrum de Beuk onderdeel van gaat uitmaken. De formatie zal pas exacter bekend zijn 

wanneer ouders hun kinderen kunnen inschrijven voor ons Kindcentrum. 



OE3. Personeelsbeleid: bekwaamheid 

Professionele ontwikkeling in eigen hand 

Binnen een professionele (kwaliteits)cultuur zijn de leraren zelf verantwoordelijk voor hun 

professionele ontwikkeling. Zij houden hun eigen bekwaamheidsdossier bij en zorgen ervoor dat 

deze ook in het bezit komt van de schoolleiding. Op schoolniveau heeft deze een totaaloverzicht van 

de bekwaamheden van de teamleden. Op basis van deze gegevens wordt een meerjarenplanning 

voor de professionele ontwikkeling van alle personeelsleden gemaakt, waarbij helder is op welke 

wijze de leraren werken van startbekwaam naar basisbekwaam naar vakbekwaam. 

De schooldirecteur heeft zicht op de individuele professionele ontwikkeling en scholing van het 

personeel door: 

• klassenbezoeken; gesprekken als vervolg op of naar aanleiding van de flits- en

groepsbezoeken. De dialoog hierover is essentieel (het verhaal achter de observaties);

• gesprekkencyclus

• overzicht van de bekwaamheidsdossiers

• gesprekken met ouders (bijv. klankbordgroep);

• tevredenheidsmetingen (deze worden 1x in de 2 jaar afgenomen).

Er wordt een scholingsplan opgesteld, waarin afspraken worden gemaakt over de individuele en 

teamscholingen en de wijze waarop deze vorm krijgen. In het scholingsplan wordt tevens vastgelegd 

hoe en wanneer de scholingen worden geëvalueerd, bijgesteld en geborgd. Individuele leraren 

werken gericht aan hun eigen professionele ontwikkeling. 

Het College van Bestuur heeft overzicht over en inzicht in de scholingsplannen van de individuele 

scholen en hun gerichte acties. 

De drie eisen van bekwaamheid 

Elke professional neemt zelf het initiatief om zijn bekwaamheid te vergroten langs de drie eisen van 

bekwaamheid. 

a) de vakinhoudelijke bekwaamheid;

b) de vakdidactische bekwaamheid en

c) de pedagogische bekwaamheid.

Monitorsysteem 

Om de professional en de directeur te ondersteunen willen wij gebruik gaan maken van de 

BIOmonitor. Deze tool is een centraal verwerkingssysteem voor het totale beheer van de 

bekwaamheidsdossiers. Middels rapportages kan inzichtelijk gemaakt worden waar de professional 

de op moet focussen tijdens het maken van zijn ontwikkelingsplan. 



OE4. Veiligheid op school 

Veilige omgeving 

Stichting Onderwijs Oostelbeers eo hecht veel waarde aan een veilige omgeving voor leerlingen, 

ouders, medewerkers en andere betrokkenen. Om deze veiligheid van alle bij de scholen zo goed 

mogelijk te bevorderen en zo mogelijk alle vormen van agressie en seksuele intimidatie binnen of in 

de directe omgeving van de school te voorkomen is het beleid voor veiligheid in het veiligheidsplan 

geformuleerd en vastgesteld.  

Rollen en verantwoordelijkheden 

Een goede organisatie is onontbeerlijk om adequaat te kunnen optreden op het terrein van 

veiligheid en beveiliging in de brede zin van het woord. Formeel is het bevoegd gezag hiervoor 

verantwoordelijk. Het bestuur heeft de mogelijkheid om bepaalde taken en verantwoordelijkheden 

op deze terreinen neer te leggen bij de locatiedirecteur.  

Gedragscode 

De overheid probeert via wetgeving een veilig schoolklimaat te bevorderen. Om te waarborgen dat 

scholen voldoende aandacht besteden aan mentale veiligheidsaspecten adviseert de minister van 

onderwijs een zogenaamde gedragscode op te stellen. Door het vastleggen van afspraken in een 

gedragscode ontstaat duidelijkheid en hebben alle partijen houvast.  

Privacy 

Het kader voor het handelen wordt gevormd door de bepalingen uit de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens en de geldende AVG-bepalingen. Gegevens over de ontwikkeling van individuele 

leerlingen en leerkrachten, gegevens over de thuissituatie, medische informatie en gegevens van 

hulpverlenende instanties worden vanzelfsprekend als privacygegevens beschouwd. Daar waar 

persoonsgevoelige informatie wordt gedeeld met derden, wordt er gewerkt met 

verwerkingsovereenkomsten.  

Klachtenregeling 

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden er af en toe fouten gemaakt. U 

bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken of om een klacht in te dienen. Samen streven 

we naar een goede oplossing. Komen we er niet uit, dan bespreken we wie er ingeschakeld moet 

worden om het probleem wel op te lossen. Als het nodig mocht zijn wordt een klacht doorverwezen 

naar de vertrouwenspersoon/klachtencommissie. Voor verdere informatie verwijzen we u naar de 

klachtenregeling zoals als bijlage is bijgevoegd.  

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Als huisarts, leerkracht, verpleegkundige, kinderopvang begeleider, hulpverlener, zelfstandige 

beroepsbeoefenaar, kun je te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of 

kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de Meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Het verplicht beroepskrachten deze meldcode te 

gebruiken bij signalen van geweld. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een 

huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij 

vermoedens van geweld.  



De meldcode is gebaseerd op 5 stappen: 

1. In kaart brengen van signalen, vaak door leerkracht

2. Overleggen met een collega (intern zorgteam: OC, directie indien gewenst met

contactpersoon en vertrouwenspersoon) en eventueel raadplegen van het Advies- en

Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG).

3. Gesprek met de cliënt, altijd samen met directie of te minste een lid van het zorgteam.

4. Wegen van het geweld of de kindermishandeling, eventueel in overleg met GGD en SMW.

5. Beslissen: hulp organiseren of melden



OE5. De (beleidsrijke) meerjarenbegroting 

Nader uit te werken 

Dit onderdeel wordt verder uitgewerkt op het moment dat er een scholenkoepel gevonden is waar 

kindcentrum de Beuk onderdeel van gaat uitmaken. 



OE6. Huisvestingsverwachtingen en samenwerking kinderopvang 

Huisvesting 

In Oostelbeers is op dit moment een schoolgebouw dat midden in het dorp staat. Wij hebben de 

voorkeur om onderwijs vanuit dit schoolgebouw te gaan verzorgen. Wij zijn nog in gesprek met de 

gemeente in hoeverre wij gebruik kunnen gaan maken van dit gebouw. Het gebouw wordt op dit 

moment nog gebruikt door een andere school. Zij heeft besloten om deze locatie te sluiten. De 

school biedt voldoende ruimte om ook kinderopvang aan te bieden onder één dak. 

Samenwerking kinderopvang 

Stichting Onderwijs Oostelbeers eo is op dit moment nog in gesprek met potentiële scholenkoepels 

waarmee wij kunnen samenwerken. Wij vinden het belangrijk om aan te sluiten bij een reeds 

bestaande organisatie met een bewezen staat van dienst. Één van de items die meewegen is of deze 

scholenkoepel dan wel zelf kinderopvang in de organisatie heeft, dan wel een intensieve 

samenwerking heeft met een kinderopvangorganisatie. Wij willen onderwijs aanbieden met 

doorlopende leerlijnen van 0 tot 13 jaar. Daarvoor is het voorwaardelijk om een intensieve 

samenwerking te hebben met een kinderopvangorganisatie. Wij zijn ons bewust van het belang van 

kinderopvangen en nemen dit mee in de nog lopende gesprekken. 



OE7. Vrijwillige ouderbijdrage (hoogte en beleid) 

Ouderbijdrage

Elk jaar wordt de jaarlijkse bijdrage door de ouderraad/-vereniging vastgesteld. Uit die bijdrage 

worden extra activiteiten gefinancierd. Die bijdrage is vrijwillig en wordt niet gebruikt voor andere 

schooldoeleinden. Voor de schoolkampen wordt een extra bijdrage gevraagd. De vrijwillige 

ouderbijdrage en de bijdrage voor het kamp, worden door de individuele scholen van Stichting 

Onderwijs Oostelbeers vastgesteld. Deze bijdragen worden geïnd door de penningmeester van de 

ouderraad. Wij starten met een bedrag dat in lijn is met de scholen in de omgeving en dit bedrag is 

(2021/2022) 13 euro.  

De ouderraad is bevoegd om dit bedrag aan te passen. De ouderraad is een uit en door ouders 

gekozen groep die de school ondersteunt bij vele activiteiten zoals de sinterklaasviering, carnaval, 

het controleren op hoofdluis, het brigadieren en het schoolkamp. De ouderraad vergadert één keer 

in de twee maanden en overlegt met een vertegenwoordiger van de school. 



OE8. De wijze van uitvoering afspraken vroeg- en voorschoolse opvang en overleg 

onderwijsachterstandenbeleid 

Nader uit te werken 

Dit onderdeel wordt verder uitgewerkt op het moment dat er een scholenkoepel gevonden is waar 

kindcentrum de Beuk onderdeel van gaat uitmaken. 



OE9. De wijze van uitvoering van de Wet medezeggenschap op scholen 

Concept regelement Medezeggenschapsraad. 

Het concept regelement voor de MR is toegevoegd als bijlage 12. Hierin staat hoe er met 

medezeggenschap is geregeld bij Kindcentrum de Beuk. 



Bijlagen bij deugdelijkheidseisen 

Bijlage 1 D1 Aansluiting Kwink burgerschap 

Bijlage 2 D2 De kernwaarden openbaar onderwijs zoals opgesteld door de vereniging voor 

openbare en algemeen toegankelijke scholen VOS/ABB 

Bijlage 3 D2 Concrete uitwerking van de afspraken omtrent basisondersteuning per domein 

Passend Onderwijs de Kempen  

Bijlage 4 D2 Zorgplicht sociale veiligheid 

Bijlage 5 D2 Samenvatting SWPBS (schoolwide positive behavior support) 

Bijlage 6 D2 Besluit bekwaamheidseisen 

Bijlage 7 D6 Code goed bestuur 

Bijlage 8 D6 Klachtenregeling 

Bijlage 9 D6 Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand 

Bijlage 10 D6 Integriteitscode 

Bijlage 11 D6 Vacaturetekst Lid Raad van Toezicht 

Bijlagen bij overige kwaliteitseisen 

Bijlage 12 OE9 Concept Reglement medezeggenschapsraad 
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Welkom bij Kindcentrum De Beuk 

Aanleiding: 

Begin dit jaar werd bekend dat de bestaande basisschool dreigt te gaan 

sluiten. De inwoners van Oostelbeers hebben in een enquête laten weten 

een basisschool in het dorp heel belangrijk te vinden. Om die reden is het 

initiatief genomen om een nieuw kindcentrum op te richten, zodat het 

onderwijs in Oostelbeers behouden kan blijven. 

In onze ogen is onderwijs zoveel meer dan alleen het leren lezen en 

schrijven. Het is een plek waar kinderen en ouders elkaar ontmoeten, waar 

jong en oud elkaar tegenkomen. Waar een kind zich kan ontwikkelen in een 

veilige omgeving, waar hij gekend wordt en onderdeel is van de 

gemeenschap. Kindcentrum de Beuk is de openbare basisschool die echt 

iets anders gaat bieden in De Beerzen en Oirschot. Hiermee komt er echt 

keuze voor ouders. 

Missie: 

Wij willen dat iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. Wij zoeken 

naar de mogelijkheden van ieder kind en bekijken hoe het zich optimaal kan 

ontwikkelen. Wij willen dat kinderen hun talenten en mogelijkheden ten 

volle ontplooien, passend bij ieders eigenheid. 

Visie: 

Samen met kinderen, ouders en omgeving zorgen de leerkrachten en 

pedagogisch medewerkers voor goed en betrokken onderwijs en opvang. 

Door een nauwe samenwerking vanuit één pedagogische visie kan het kind 

van 0 tot 13 jaar zich ononderbroken ontwikkelen. 

KC De Beuk in het kort: 

- Een kindcentrum in Oostelbeers voor kinderen uit Oostelbeers en

omgeving

- Onderwijs en kinderopvang onder 1 dak

- Doorlopende leerlijnen van 0 tot 13 jaar

- Openbaar onderwijs

- Het kindcentrum als verbindende factor met de omgeving

- Iedereen is welkom

Uitdaging: 

Het is onze ambitie vanuit deze kernwaarden KC De Beuk op te richten met 

zijn wortels stevig in de samenleving. Daarom zal de verdere uitwerking van 
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onze ambitie in verbondenheid en samenspraak met de omgeving 

plaatsvinden.  
  

Lopende gesprekken 

We zijn op dit moment nog in gesprek met de Gemeente Oirschot over 

huisvesting. Daarnaast zijn we ook in gesprek met een tweetal 

scholenkoepels om te onderzoeken of zij ons kindcentrum kunnen 

opnemen in hun koepel. Wij zien er veel voordelen aan om ons 

kindcentrum aan te laten sluiten bij een bestande organisatie om zo de 

kwaliteit van onderwijs te kunnen garanderen. Wij zijn in gesprek met twee 

organisaties die ook vroeg-, voor-, en naschoolse opvang in hun organisatie 

hebben of een samenwerking hebben met een opvangorganisatie. 



KWINK VOOR
BURGERSCHAP

EN MENSENRECHTEN

© Kwintessens

Aansluiting Kwink voor burgerschap en mensenrechten bij Kwink voor SEL

onderbouw middenbouw bovenbouw

Les 1 Hulp nodig?
Competentie: Besef van de ander
Sluit aan bij Kwink-les 2, waarin het gaat over het 
maken van afspraken in de klas voor het 
komende schooljaar. Past ook bij les 15 over  
win-winsituaties en bij les 17 over elkaar helpen.

Regels en rechten
Competentie: Besef van jezelf
Sluit aan bij Kwink-les 2, waarin het gaat over het 
maken van afspraken in de klas voor het komende 
schooljaar. Past ook bij les 10 over handelen naar 
geldende normen en waarden.

Mensenrechten zijn nodig
Competentie: Besef van jezelf, Besef van de ander
Sluit aan bij Kwink-les 2, waarin het gaat over het ma-
ken van afspraken in de klas voor het komende school-
jaar. Past ook bij les 10 over handelen naar geldende 
normen en waarden en bij les 15 over win-winsituaties.

Les 2 Wie is de baas?
Competentie: Keuzes maken
Past bij Kwink-les 4 over positief communiceren, 
maar ook bij les 5 over de gevolgen van jouw 
keuzes voor anderen en bij les 15 over het oplos-
sen van problemen op constructieve wijze door 
naar jezelf en anderen te luisteren. Tot slot past 
deze les ook bij Kwink-les 17 over luisteren als ie-
mand vertelt hoe hij zich voelt.

Wie heeft het hier voor het zeggen?
Competentie: Relaties hanteren
Past bij Kwink-les 4 over positief communiceren, maar 
ook bij les 5 over de gevolgen van jouw keuzes voor 
anderen en bij les 15 over het oplossen van problemen 
op constructieve wijze door naar jezelf en anderen te 
luisteren. Tot slot past deze les ook bij Kwink-les 17 over 
belangstelling tonen voor wat de ander vertelt.

Onze democratische rechtsstaat
Competentie: Keuzes maken
Past bij Kwink-les 4 over positief communiceren, maar 
ook bij les 5 over rekening houden met anderen als 
je keuzes maakt en bij les 15 over het oplossen van 
problemen op constructieve wijze door naar jezelf en 
anderen te luisteren. Tot slot past deze les ook bij 
Kwink-les 17 over belangstelling tonen voor wat de 
ander vertelt en het stellen van vragen.

Les 3 Anders zijn, hetzelfde mogen 
Competentie: Besef van de ander
Deze les sluit aan bij Kwink-les 1 over wat jou 
uniek maakt en bij les 3 over het ontdekken dat 
klasgenoten soms anders zijn dan jijzelf.

Iedereen is anders en gelijkwaardig
Competentie: Besef van de ander
Deze les sluit aan bij Kwink-les 1 over wat jou uniek 
maakt en bij Kwink-les 3 over het accepteren van 
verschillen.

Gelijke behandeling en het tegengaan  
van discriminatie
Competentie: Besef van de ander
Deze les sluit aan bij Kwink-les 1 over wat jou uniek 
maakt en bij Kwink-les 3 over het accepteren van 
verschillen. Tot slot bij les 4 over positief communiceren.

Les 4 Iedereen naar school
Competentie: Besef van de ander
Deze les is een goede aanvulling op de eerste twee 
lessen van Kwink, waarin een start wordt gemaakt 
met het nieuwe schooljaar. Een mooi moment om te 
ontdekken dat ieder kind recht heeft op onderwijs.

Mensenrechten altijd en overal
Competentie: Besef van jezelf, Besef van de ander
Deze les sluit aan bij les 4 over positief communiceren 
en bij les 17 over emoties met elkaar delen en elkaar 
hierbij helpen.

Mediawijs
Competentie: Zelfmanagement, Keuzes maken
Deze les sluit aan bij Kwink-les 4 over positief communi-
ceren en bij Kwink-les 8 over het omgaan met heftige 
emoties en technieken om rustig te worden. Maar ook 
bij Kwink-les 18 over het erkennen van je eigen aan-
deel in een conflict.

Les 5 Houd het schoon!
Competentie: Keuzes maken
In Kwink-les 5 en 15 staat het maken van keuzes 
centraal.

Bij jou in de buurt
Competentie: Keuzes maken
In Kwink-les 5 en 15 staat het maken van keuzes 
centraal.

Verantwoordelijkheid voor je leefomgeving
Competentie: Keuzes maken
In Kwink-les 5 en 15 staat het maken van keuzes 
centraal.
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KWINK VOOR
BURGERSCHAP

EN MENSENRECHTEN

© Kwintessens

Aansluiting Kwink voor burgerschap en mensenrechten bij Kwink voor SEL

onderbouw middenbouw bovenbouw

Les 6 Het gezin
Competentie: Besef van de ander
Dit sluit aan bij les 3 over het ontdekken dat 
klasgenoten soms anders zijn dan jijzelf.

Bij ons thuis
Competentie: Besef van jezelf
Dit sluit aan bij Kwink-les 3 over het accepteren van 
verschillen.

Van huis uit
Competentie: Besef van jezelf
Dit sluit aan bij Kwink-les 1 over wat jou uniek maakt 
en Kwink-les 3 over het accepteren van verschillen. 
Ook past deze les bij Kwink-les 10 over jouw kompas 
en uitleg kunnen geven over je eigen handelen.

Les 7 Racisme
Competentie: Besef van de ander
Past bij Kwink-les 3 over het ontdekken dat klasge-
noten soms anders zijn dan jijzelf, maar ook bij les 4 
over positief communiceren. Tot slot ook bij Kwink-les 
17 over het met elkaar delen van emoties.

Racisme
Competentie: Besef van jezelf, Besef van de ander
Past bij Kwink-les 3 van Kwink over het accepteren van 
verschillen, bij Kwink-les 5 over oog hebben voor de 
gevoelens van anderen en bij Kwink-les 10 over dat 
jouw gedrag invloed heeft op de ander. Tot slot ook bij 
Kwink-les 17 over het met elkaar delen van emoties en 
elkaar hierin helpen.

Vooroordelen en racisme
Competentie: Besef van jezelf, Besef van de ander
Past bij les 4 van Kwink over positief communiceren in 
de groep. Maar ook bij Kwink-les 17 over het met elkaar 
delen van emoties en elkaar hierin helpen.

Les 8 Je zegje doen (verkiezingen) 
Competentie: Keuzes maken
Deze les past bij les 3 van Kwink over het 
ontdekken dat klasgenoten soms anders zijn dan 
jijzelf, bij Kwink-les 14 over het kunnen vertellen 
wat je gehoord hebt (feedback geven), bij Kwink-
les 15 over keuzes maken die voor iedereen leuk 
zijn en tot slot bij Kwink-les 19 over het sluiten van 
compromissen.

Je mening wordt gehoord (verkiezingen)
Competentie: Keuzes maken
Deze les sluit aan bij Kwink-les 3 over het accepteren 
van verschillen, bij Kwink-les 14 over het kunnen 
vertellen wat je gehoord hebt (feedback geven), bij 
Kwink-les 15 over keuzes maken en win-win situaties 
en tot slot bij Kwink-les 19 over het sluiten van 
compromissen.

Jouw stem telt mee (verkiezingen)
Competentie: Keuzes maken
Deze les past bij Kwink-les 14 over het kunnen 
vertellen wat je gehoord hebt (feedback geven), bij 
les 15 over keuzes maken en het creëren van win-win 
situaties en ook bij Kwink-les 19 over het sluiten van 
compromissen.

Les 9 Mediawijsheid 
Competentie: Keuzes maken
Deze les past bij les 10 van Kwink over uitleg 
kunnen geven waarom je iets doet.

Mediawijsheid
Competentie: Keuzes maken
Deze les past bij les 10 van Kwink over uitleg kunnen 
geven waarom je iets doet.

Mediawijs
Competentie: Keuzes maken
Deze les past bij les 10 van Kwink over uitleg kunnen 
geven waarom je iets doet.



Kernwaarden Openbaar 
Onderwijs  

Openbare scholen zijn uit beginsel ontmoetingsscholen met ruimte voor 
verschillen. Het ontmoetingskarakter komt tot uiting in diverse wettelijke 

bepalingen en krijgt vorm door de uitwerking van schoolbestuur en school.  

Hieronder staan zes kernwaarden waarop openbare scholen kunnen bouwen:  

Kernwaarde 1 
Iedereen welkom 

De openbare school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, 
godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. 

Kernwaarde 2 
Iedereen benoembaar 

Benoembaarheid op de openbare school staat open voor iedereen, ongeacht 
levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele 

geaardheid. 

Kernwaarde 3 
Wederzijds respect 

De openbare school houdt rekening met en gaat uit van wederzijds respect voor de 
levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen, ouders en personeelsleden. 

Kernwaarde 4 
Waarden en normen 

De openbare school besteedt actief aandacht aan uiteenlopende 
levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden. 

Kernwaarde 5 
Democratische organisatie 

De openbare school betrekt leerlingen, ouders en personeelsleden actief bij de 
besluitvorming over doelstellingen en werkomstandigheden. 

Kernwaarde 6 
Godsdienst en levensbeschouwing 

De openbare school biedt de gelegenheid om godsdienstig of levensbeschouwelijk 
vormingsonderwijs te volgen. 
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Per 1 augustus 2015 is voor scholen in het basisonderwijs, 
voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs de wettelijke 
bepaling over de sociale veiligheid van leerlingen op school in 
werking getreden. De wet regelt een zorgplicht voor scholen. 
Er is bepaald dat sprake moet zijn van het voeren van een 
veiligheidsbeleid, het aanstellen van een coördinator en 
jaarlijkse monitoring van de veiligheidsbeleving van leerlingen.
Dit document geeft een korte beschrijving van de eisen die van 
toepassing zijn op de monitoring, zoals die in de wet zijn 
opgenomen.

Veiligheidsbeleid
In de wet staat de zorgplicht van de school centraal. Van scholen 
wordt verwacht dat ze alles doen wat nodig is om leerlingen een 
veilige omgeving te bieden. Dit vraagt van scholen dat ze een 
actief veiligheidsbeleid voeren dat doeltreffend is.

Monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen geeft daarover 
informatie. De Memorie van Toelichting bij de wet zegt hierover: 
“Een school kan pas goed beleid ten aanzien van sociale veiligheid 
voeren als zij inzicht heeft in de feitelijke en ervaren veiligheid en 
het welbevinden van de leerlingen. Op basis van monitoring die 
een representatief en actueel beeld geeft van de sociale veiligheid 
van de leerlingen, krijgen scholen inzicht in de daadwerkelijke 
sociale veiligheid op de school.” Als de resultaten daartoe 
aanleiding geven, kan de school op basis van deze gegevens het 
beleid aanpassen. Het schoolbestuur is hiervoor verantwoordelijk.

Monitoring
De toelichting bij de wet geeft aan welke eisen worden gesteld 
aan de monitoring door de school. Dat zijn:

Betrouwbaar en valide: het instrument moet valide zijn (meet het 
instrument wat wordt bedoeld) en op betrouwbare manier 
meten. Daarbij moet het instrument inzicht geven in:
• hoe ervaren leerlingen de sociale en fysieke veiligheid op 

school,
• hebben leerlingen te maken met aantasting van de sociale en 

fysieke veiligheid (zoals door pesten (inclusief pesten via social 
media), geweld, discriminatie e.d.),

• hoe is het gesteld met het welbevinden van leerlingen op 
school?

Gestandaardiseerd, jaarlijks en representatief: om een goed beeld te 
kunnen geven is van belang dat een gestandaardiseerd instru
ment wordt gebruikt, dat tenminste eens per schooljaar onder 
een representatief deel van de leerlingen wordt afgenomen.

Beschikbaarstelling monitorgegevens: de wet geeft tevens aan dat de 
school ervoor zorgt dat de monitorgegevens voor de inspectie 
toegankelijk zijn en beschikbaar worden gesteld, zodat de 
inspectie inzicht krijgt in de daadwerkelijke beleving van de 
veiligheid en het welbevinden van leerlingen.

Zorgplicht
sociale veiligheid 
leerlingen op school
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Keuze door de school
Scholen kunnen zelf het instrument kiezen dat ze voor de 
monitoring willen gebruiken. Daarvoor kan gebruik worden 
gemaakt van verschillende instrumenten die daarvoor in omloop 
zijn, als deze aan de wettelijke eisen voldoen. Door een gestan
daardiseerd instrument te gebruiken blijft de belasting voor 
scholen zoveel mogelijk beperkt. Belangrijk is dat de school de 
monitoring zo inricht, dat het de informatie geeft die nodig is om 
een veiligheidsbeleid te kunnen voeren dat past bij de eigen 
situatie.

Inspectietoezicht
De toelichting bij de wet geeft ook aan hoe de inspectie toezicht 
houdt. De monitoring door de school moet de school en de 
inspectie inzicht geven in de sociale veiligheid van leerlingen op 
school. De inspectie heeft daartoe toegang tot de monitor
gegevens van de school, en ziet erop toe dat scholen op basis 
daarvan zo nodig vroegtijdig maatregelen tot verbetering treffen. 
Met het oog op beperking van de toezichtlast voor scholen en 
inspectie, sluit de inspectie waar mogelijk aan bij gegevens die 
scholen in het kader van hun veiligheidsbeleid verzamelen.

De inspectie vult het toezicht in op basis van de jaarlijkse 
gegevens van de school. Dit verloopt meestal via levering van de 
(getotaliseerde) gegevens door de leverancier van het instrument 
waarmee de school monitort, na toestemming van de school.

Of een monitoringsinstrument voldoet aan de wettelijke eisen, 
blijkt uit een document van de leverancier van dat instrument 
waarin de validiteit en betrouwbaarheid worden beschreven. 
Daarbij kunnen de door de Cotan geformuleerde criteria dienen 
als richtlijn. Als onduidelijk is of het instrument daaraan voldoet, 
kan de leverancier het instrument aan de Cotan voorleggen.

Bijlage: toelichting bij enkele begrippen
• Sociale veiligheid: een school is veilig als de psychische, sociale 

en fysieke veiligheid van leerlingen niet door handelingen van 
anderen wordt aangetast. 
– Fysieke veiligheid: aantasting van de lichamelijke integriteit, 

bijvoorbeeld door het toebrengen van lichamelijke pijn of 
letsel; denk bijvoorbeeld aan geweld in de vorm van slaan, 
schoppen, e.d.

– Sociale veiligheid: aantasting van de integriteit in het 
intermenselijk verkeer, bijvoorbeeld door uitschelden, 
belachelijk maken, achterstelling en discriminatie, vernede
ring, buitensluiten, e.d.

– Psychische veiligheid: aantasting van de geestelijke gezond
heid, zoals door het uitoefenen van ongeoorloofde druk en 
bedreiging, manipulatie e.d. 

• Welbevinden op school: positieve gevoelens over klas en 
klasgenoten, in de vorm van bijv. jezelf kunnen zijn, je prettig en 
thuis voelen e.d.

• Betrouwbaar: de uitkomst geeft een beeld dat overeenkomt 
met wat leerlingen in werkelijkheid vinden. 

• Valide: het instrument meet wat wordt bedoeld (de feitelijke en 
ervaren veiligheidsbeleving en het welbevinden).

• Representatief: de resultaten zijn geldig voor de gehele 
leerlingenpopulatie van de school.

• Actueel: tenminste jaarlijks.
• Gestandaardiseerd: instrument met vaste vragen en procedures 

voor de afname, verwerking en ontsluiting van gegevens. 
Het instrument wordt door meerdere scholen gebruikt, zodat er 
gegevens beschikbaar zijn die het mogelijk maken de situatie 
op een school tegen de achtergrond van een grotere populatie 
te interpreteren. Alle gestandaardiseerde instrumenten die aan 
de wettelijke eisen voldoen kunnen worden gebruikt.

• Geaggregeerd en geanonimiseerd: de gegevens worden in 
getotaliseerde vorm beschikbaar gesteld (afhankelijk van 
afname school: naar leerjaar, afdeling, locatie) aan de inspectie; 
in de gegevens voor de inspectie zijn dus geen leerlingen 
identificeerbaar.

http://www.onderwijsinspectie.nl/toezicht


Klachtenprocedure 
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Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie waar het de kwaliteit van het onderwijs betreft. 
In de wet op het primair onderwijs (WPO) is het klachtrecht vastgelegd. Ook op onze school houdt dit 
in dat ouders en leerlingen klachten kunnen indienen die betrekking hebben op gedragingen en 
beslissingen ‘of het nalaten daarvan’ door personen van het bestuur, de directie, het team van de 
school en overige personen die werkzaamheden verrichten onder directe, gemandateerde of 
gedelegeerde verantwoordelijkheid van het bestuur. Deze signalen kunnen een ondersteuning zijn 
om het onderwijs en de goede gang van zaken te verbeteren. 
 
Heeft u een klacht die betrekking heeft op de groep, dan bespreekt u deze in eerste instantie met de 
groepsleerkracht. Hij of zij zal dan trachten met u een oplossing te vinden voor het probleem en zal vervolgens 
de directie op de hoogte stellen van de klacht. Wanneer ouders en groepsleerkracht niet tot een oplossing van 
het probleem komen, dan legt u dit samen aan de directie voor. In dit gesprek hopen we samen wel tot een 
oplossing te komen.  
 
Indien de klachten niet opgelost kunnen worden binnen deze geldende afspraken, dan kunt u de klacht bij de 
vertrouwenspersoon van de school melden. Voor onze school is dat n.t.b. (intern begeleider). Zij heeft vooral 
een luisterend oor en geeft de betrokkenen een advies over de manier waarop de klacht in behandeling kan 
worden genomen. Indien nodig zal de contactpersoon de klager verwijzen naar bijvoorbeeld de 
clusterdirecteur, het bestuur of de externe vertrouwenspersoon.  
 
Iedereen die deel uitmaakt van de school (ouders, leerlingen, personeel en bestuur) en die meent 
geconfronteerd te zijn met ongewenste intimiteiten en/of machtsmisbruik moet met zijn klacht of problemen 
ook goed geholpen worden met advies en hulp. Voor klachten van deze aard kan ook iedereen terecht bij de 
contactpersoon. De landelijke klachtenregeling is te vinden via: 
https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc. De inspectie van het 
onderwijs heeft geen specifieke taak bij het behandelen van klachten. Een uitzondering hierop vormen 
klachten over pesterijen, seksuele intimidatie en geweld.  
 
Adressen  

• Contactpersoon school: n.t.b.. 

• Bestuur Stichting Onderwijs Oostelbeers: n.t.b. 

• Externe Vertrouwenspersoon conform klachtenregeling: n.t.b. 

• De Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs Postbus 162 
3440 AD Woerden Tel: 0348-405245 

• Inspectie voor het basisonderwijs: e-mail: info@owinsp.nl website:www.onderwijsinspectie.nl 

https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc


Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige 
misstand

Vooraf 
De regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Stichting 
Onderwijs Oostelbeers eo biedt een heldere beschrijving van de procedure die gevolgd moet 
worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat. 

De regeling brengt het uitgangspunt tot uitdrukking dat een vermoeden van een misstand in principe 
eerst intern aan de kaak moet worden gesteld. De organisatie moet (in beginsel) in de gelegenheid 
worden gesteld om zelf orde op zaken te stellen. In bepaalde gevallen biedt de regeling echter de 
mogelijkheid om een externe melding te doen. In gevallen waarin in redelijkheid niet verwacht kan 
worden dat de interne procedure doorlopen wordt, kan (direct) melding worden gedaan bij een 
onafhankelijke externe derde. 

De regeling biedt duidelijkheid over zorgvuldigheidseisen en biedt de betrokkene bescherming 
tegen benadeling. De regeling brengt hiermee tot uitdrukking dat het (intern) melden van een 
misstand gezien wordt als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie 
en dat de melding serieus zal worden onderzocht. 

De onderhavige regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen en moet 
onderscheiden worden van de Klachtenregeling en regelingen ter voorkoming van seksuele 
intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie. 
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Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Stichting Onderwijs 
Oostelbeers eo 
 
Artikel 1: Begripsbepalingen en Algemene Bepalingen 
 
1.A. Begripsbepalingen 
 
In deze regeling wordt verstaan onder:  
a.  Betrokkene: degene die als leerling staat ingeschreven bij één van de scholen van het 
 bevoegd gezag dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger (o.a. ouder) en de werknemer.  
b. Externe derde: een externe derde aan wie een klokkenluider melding doet, zoals bedoeld in
  artikel 11;  
c.   Commissie: de Commissie Integriteitvraagstukken (CIV) zoals bedoeld in artikel 5;  
d. Huis: het Huis voor klokkenluiders bedoeld in artikel 3 van de Wet Huis voor 

 klokkenluiders (Staatsblad 2016 – nr. 147) 
e.   Bevoegd gezag: in deze regeling één of alle leden van het bestuur;  
f.   Toezichthouder: in deze regeling de persoon/personen die belast is/zijn met het interne
  toezicht op het bestuur;  

g. Vertrouwenspersoon integriteit: de interne of externe vertrouwenspersoon, met wie is 
afgesproken dat zij tevens belast is met de afhandelingen van meldingen van 
klokkenluiders;  

h. Vermoeden van een misstand: het vermoeden van een betrokkene, dat binnen de 
organisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt of bij een andere organisatie indien hij door 
zijn werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen dan wel waarbij hij als 
leerling staat ingeschreven dan wel de wettelijk vertegenwoordiger van die leerlingen, 
sprake is van een misstand voor zover: 

1. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de 

kennis die de betrokkene in de organisatie heeft opgedaan of voortvloeien 

uit de kennis die de werknemer heeft gekregen door zijn werkzaamheden 

bij een andere organisatie, en 

2. het maatschappelijk belang in het geding is bij: 
• de (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een 

(dreigend) strafbaar feit, 

• een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, 

• een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen, 

• een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu, 
• een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie 

als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten, 

• een (dreigende) schending van andere regels dan een wettelijk 
voorschrift, 

• een (dreigende) verspilling van overheidsgeld, 

• (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of 
manipuleren van informatie over de onder i t/m vii hierboven 

genoemde feiten; 
i. Werknemer: degene de krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of 
publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht of heeft verricht dan wel de zelfstandige die 
anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht. 

        
  



1.B. Algemene bepalingen 
 

a. Deze regeling is van toepassing op alle betrokkenen en heeft als doel hen zonder gevaar voor 
hun (rechts)positie de mogelijkheid te bieden te rapporteren over een vermoeden van een 
misstand binnen de organisatie.  

b. Deze regeling is niet bedoeld voor klachten van persoonlijke aard van een betrokkene waarin 
andere regelgeving voorziet.  

c. De betrokkene die een melding maakt van een vermoeden van een misstand dient niet uit 
persoonlijk gewin te handelen.  

d. De betrokkene die een melding maakt van een misstand waar hij of zij zelf bewust aan heeft 
deelgenomen, is niet gevrijwaard van sancties.  

Artikel 2. Informatie, advies en ondersteuning  
 

1. De betrokkene kan een adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een 

misstand. 

2. In overeenstemming met lid 1 kan de betrokkene de vertrouwenspersoon verzoeken om 

informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand. 

3. In overeenstemming met lid 1 kan de werknemer ook het Huis verzoeken om 

informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand. 
 
Artikel 3: Interne melding 
 

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 10 lid 2, meldt 
betrokkene een vermoeden van een misstand intern.  

a. Bij het bevoegd gezag of,  
b. Indien het vermoeden van een misstand het bevoegd gezag betreft bij de
 toezichthouder,  
c. Bij een vertrouwenspersoon integriteit. Melding aan de vertrouwenspersoon integriteit 
 kan ook plaatsvinden naast een melding aan het bevoegd gezag of de toezichthouder.  

 
2. Indien betrokkene het vermoeden van een misstand alleen bij de vertrouwenspersoon 

integriteit heeft gemeld, brengt deze het bevoegd gezag of de toezichthouder op de hoogte 
met vermelding van de datum waarop de melding ontvangen is, zij het op een met 
betrokkene overeengekomen wijze en tijdstip. Tevens bepalen de vertrouwenspersoon 
integriteit en betrokkene of de identiteit van betrokkene geheim zal blijven.  

 
3. Het bevoegd gezag of de toezichthouder legt de melding met de datum waarop deze 

ontvangen is schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door betrokkene 
dan wel de vertrouwenspersoon integriteit, die daarvan een gewaarmerkt afschrift 
ontvangt. 

 
4. Het bevoegd gezag of de toezichthouder brengt na melding van een vermoeden van een 

misstand de commissie van de interne melding op de hoogte. 
 

5. De voorzitter van de commissie stuurt een ontvangstbevestiging aan de betrokkene, en/of de 
vertrouwenspersoon, die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. 
  

  



6. De betrokkene die het vermoeden van een misstand meldt en degene(n) aan wie het 
vermoeden van de misstand is gemeld, behandelt de melding vertrouwelijk. Zonder 
toestemming van het bevoegd gezag of de toezichthouder wordt geen informatie verschaft 
aan derden binnen of buiten de organisatie. Bij het verschaffen van informatie  
zal de identiteit van de betrokkene niet worden genoemd en zal de informatie zo worden  
verstrekt dat de anonimiteit van de betrokkene zo veel mogelijk gewaarborgd blijft. 

 
Artikel 4: Externe melding door werknemer 

 
De werknemer kan een vermoeden van een misstand rechtstreeks melden bij het Huis indien 
van de werknemer in redelijkheid niet gevraagd kan worden dat hij of zij het vermoeden van 
een misstand bij de eigen organisatie meldt. 

  
Artikel 5 Commissie Integriteitsvraagstukken 
 

1. De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. Voorts zijn er een 
plaatsvervangend voorzitter en twee plaatsvervangende leden.  

 
2. Een (plaatsvervangend) lid wordt benoemd op voordracht van het bevoegd gezag, het 

andere (plaatsvervangend) lid wordt benoemd op voordracht van de (G)MR. Gezamenlijk 
kiezen de leden een (plaatsvervangend) onafhankelijke voorzitter.  

 
3. De regels voor benoeming, schorsing en ontslag van de (plaatsvervangend) voorzitter en de 

(plaatsvervangende) leden worden in een reglement vastgelegd.  
 

4. De (plaatsvervangend) voorzitter en de (plaatsvervangende) leden worden benoemd voor een 
periode van vier jaar en zijn herbenoembaar voor maximaal één periode.  

 
5. De (plaatsvervangend) voorzitter en de (plaatsvervangende) leden mogen in ieder geval:  

o geen deel uitmaken van het bevoegd gezag;  
o geen toezichthouder zijn bij het bevoegd gezag;  
o niet werkzaam zijn voor of bij het bevoegd gezag.  

 
Artikel 6: Ontvankelijkheid 
 

1. De commissie verklaart de melding van een vermoeden van een misstand niet-
ontvankelijk indien naar het oordeel van de commissie er kennelijk geen sprake is van 
een misstand als bedoeld in deze regeling.  

 
2. Indien de melding niet-ontvankelijk verklaard wordt, brengt de commissie het bevoegd 

gezag, de toezichthouder en betrokkene die een vermoeden van een misstand intern heeft 
gemeld, hiervan schriftelijk en met redenen omkleed op de hoogte.  

 
Artikel 7: Onderzoek 
 

1. Ten behoeve van het onderzoek betreffende een melding van een vermoeden van een 
misstand is de commissie bevoegd namens het bevoegd gezag alle inlichtingen in te winnen 
die zij voor de vorming van haar advies nodig acht. Het bevoegd gezag is verplicht de 
commissie de gevraagde informatie te verschaffen, dan wel behulpzaam te zijn bij de 
verwerving ervan.  

2. Ten behoeve van het onderzoek betreffende een melding van een vermoeden van een 
misstand kan de commissie in ieder geval het bevoegd gezag horen.  



3. Indien de inhoud van de door het bevoegd gezag verstrekte informatie - vanwege het 
vertrouwelijke karakter - uitsluitend ter kennisneming van de commissie dient te blijven, 
wordt dit aan de commissie mede gedeeld.  

  



4. De commissie kan ter verkrijging van de benodigde informatie deskundigen inschakelen.  
5. Alle in redelijkheid door de commissie te maken kosten worden door het bevoegd gezag 

vergoed. 
 
Artikel 8: Advies 
 

1. Indien het gemeld vermoeden van een misstand ontvankelijk is legt de commissie zo 
spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van de melding haar 
bevindingen betreffende de melding van een vermoeden van een misstand vast in een 
advies gericht aan het bevoegd gezag of de toezichthouder. 

2. In bijzondere gevallen kan deze termijn worden verlengd met maximaal acht weken. 
 

3. Indien het gemelde vermoeden van een misstand niet-ontvankelijk is, zal de commissie de 
melding niet in behandeling nemen en dit in het advies vastleggen.  

4. Het advies wordt in geanonimiseerde vorm en met inachtneming van het eventueel 
vertrouwelijke karakter van de aan de commissie verstrekte informatie en de ter zake 
geldende wettelijke bepalingen verstrekt aan de betrokkene, het bevoegd gezag en de 
toezichthouder.  

5. Indien de situatie daarom vraagt kunnen, vooruitlopend op het advies, noodmaatregelen 
worden getroffen om een noodsituatie op te heffen. 

 
Artikel 9: Standpunt 

1. Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de commissie worden betrokkene en 
eventueel de vertrouwenspersoon integriteit evenals degene(n) op wie het vermoeden van  
een misstand betrekking heeft, door of namens het bevoegd gezag schriftelijk op de hoogte 
gebracht van een inhoudelijk standpunt betreffende het gemelde vermoeden van een 
misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid dan wel zal 
leiden.  

2. Indien het standpunt niet binnen vier weken kan worden gegeven, kan deze termijn met 
ten hoogste vier weken worden verlengd. Het bevoegd gezag of de toezichthouder zal 
hiervan schriftelijk melding doen aan betrokkene, de commissie en eventueel de 
vertrouwenspersoon integriteit.  

 
Artikel 10: Melding aan een externe derde 
 

1. Betrokkene kan het vermoeden van een misstand melden bij een externe derde als 
bedoeld in artikel 11 lid 1, met inachtneming van het in artikel 11 bepaalde, indien:  
a) Hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 9;  
b) Hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het eerste 

en tweede lid van artikel 9;  
c) De termijn, bedoeld in het tweede lid van artikel 9 gelet op alle omstandigheden 

onredelijk lang is en betrokkene hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij het bevoegd gezag 
of de toezichthouder; of  

d) Sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid.  
 

2. Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder d doet zich voor, indien sprake is 
van:  
a) Acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang 

onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;  
b) Een situatie waarin betrokkene in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als 

gevolg van een interne melding;  
c) Een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;  



d) Een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die 
de misstand niet heeft weggenomen;  

e) Een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden.  
 
Artikel 11: Externe derde 
 

1. De betrokkene kan de externe melding als bedoeld in artikel 10 doen bij een externe derde 

die daarvoor naar het redelijk oordeel van de betrokkene het meest in aanmerking komt. 

Onder externe derde wordt in ieder geval verstaan: 

a. een instantie die is belast met de opsporing van strafbare feiten; 
2. een instantie die is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of 

krachtens enig wettelijk voorschrift; 

c. een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een misstand 

kan worden gemeld; 

d. het Huis voor zover de betrokkene een werknemer is. 

 

2. Indien naar het redelijk oordeel van de betrokkene het maatschappelijk belang zwaarder 

weegt dan het belang van de werkgever bij geheimhouding, kan de betrokkene de externe 

melding ook doen bij een externe derde die naar zijn redelijk oordeel in staat mag worden 

geacht direct of indirect de vermoede misstand te kunnen opheffen of doen opheffen. 
 

3. De melding vindt plaats aan de externe derde(n) die daarvoor naar het redelijk oordeel van 
betrokkene gelet op de omstandigheden van het geval, het meest in aanmerking 
komt/komen. Daarbij houdt betrokkene enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee die 
derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van het bevoegd gezag bij een zo gering 
mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen, voor zover die schade niet noodzakelijkerwijs 
voortvloeit uit het optreden tegen de misstand.  

 
4. Betrokkene dient bij melding aan een externe derde een gepaste vorm van zorgvuldigheid en 

vertrouwelijkheid in acht te nemen.  
 

5. Naarmate de mogelijkheid van schade voor het bevoegd gezag als gevolg van de melding bij 
een externe derde groter wordt, dient het vermoeden van een misstand bij betrokkene die bij 
een externe derde meldt sterker te zijn.  

 
Artikel 12. Rechtsbescherming 
 

1. Het bevoegd gezag mag de betrokkene niet benadelen wegens de omstandigheid dat de 
betrokkene een melding heeft gedaan bij het bevoegd gezag of – voor zover het de 
werknemer betreft – bij het Huis, van het vermoeden van een misstand. 
   

2. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet opzeggen: 
a.  wegens de omstandigheid dat de werknemer te goeder trouw en naar behoren een 

melding heeft gedaan bij het bevoegd gezag of het Huis, van een vermoeden van 
een misstand; 

b. gedurende het onderzoek door het Huis; 
c. tot een jaar na het oordeel van het Huis dat het aannemelijk is dat sprake is van een 

misstand. 
 

3. De werknemer die een publiekrechtelijke aanstelling heeft wordt in zijn rechtspositie 
niet benadeeld door het bevoegd gezag wegens de omstandigheid dat hij te goeder 
trouw en naar behoren een melding van een vermoeden van een misstand heeft 
gedaan. 



4. Benadeling van een leerling of ouder die melding heeft gemaakt van een misstand
conform voorliggende regeling, wordt beschouwd als wanprestatie dan wel een
onrechtmatige daad.

5. De vertrouwenspersoon integriteit kan niet worden gedwongen de identiteit bekend te
maken van een betrokkene die heeft aangegeven een vertrouwelijke melding te willen
doen.

6. De werknemer kan het Huis verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop het
bevoegd gezag zich jegens de werknemer heeft gedragen naar aanleiding van een gedane
melding inzake het vermoeden van een misstand.

Artikel 13: Openbaarheid van de regeling 

1. Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat de regeling op een vertrouwelijke manier kan worden
geraadpleegd.

2. Het bevoegd gezag stelt alle belanghebbenden op de hoogte van de wijze waarop
invulling is gegeven aan het bepaalde in lid 1.

Artikel 14: Overige bepalingen 

1. Deze regeling treedt in werking op de eerste schooldag.

2. In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag.

3. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling inzake het omgaan met een
vermoeden van een misstand’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 oktober 2021. 
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Integriteitscode 
 
 
 

Het college van bestuur van Stichting Onderwijs Oostelbeers eo 
 
 

besluit – gelet op verplichtende bepaling 1h van de Code Goed Bestuur PO 2021– tot 
vaststelling van de onderstaande integriteitscode.   

 
Artikel 1   Begripsbepalingen 

 
code:                    De integriteitscode die door het college van bestuur voor de 

organisatie is vastgesteld;  
college van bestuur:  Het orgaan van de organisatie dat de bestuurlijke taken en 

bevoegdheden uitoefent;  
medewerkers:         De personen die een dienstverband bij de organisatie hebben of bij 

de organisatie te werk zijn gesteld;  
 raad van toezicht:   Het orgaan van de organisatie dat het intern toezicht uitoefent; 
 statuten:                De statuten van de organisatie; 
 wet:   De Wet op het Primair Onderwijs1      
 
 Artikel 2 Reikwijdte integriteitscode 
 De code is van toepassing op de medewerkers, het college van bestuur en de raad van 

toezicht van de organisatie. 
 
 Artikel 3 Vaststelling en wijziging code 
  

Lid 1 
Het college van bestuur stelt de code vast. Alvorens tot vaststelling of wijziging van de code 
te besluiten, stelt het college van bestuur de raad van toezicht en de MR c.q. GMR in de 
gelegenheid een advies over de voorgenomen vaststelling of wijziging uit te brengen. 

 Lid 2 
Het college van bestuur evalueert ten minste eenmaal in de vier jaar de werking van de code, 
en besluit – met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel –  zo nodig de 
code te wijzigen. 

 Lid 3 
Het college van bestuur draagt er zorg voor dat de code openbaar wordt gemaakt en dat de 
code toegankelijk is voor medewerkers, ouders en andere belanghebbenden buiten de 
organisatie. 

 
 Artikel 4 Uitleg en toepassing code 
  

Het college van bestuur beslist in die situaties waarin niet voorzien is in de code, de tekst van 
de code die aanleiding geeft tot verschil in interpretatie dan wel dat de toepassing van de 
code leidt tot een kennelijke onbillijkheid. 

 
 

 
1 Voor scholen en besturen in het SO en VSO is de Wet op de Expertisecentra van toepassing. 



 Artikel 5 Kernwaarden integriteit 
 
Binnen de organisatie gelden de onderstaande kernwaarden als richtsnoer voor integer 
handelen en de interne en externe omgangsvormen:  

 
1. Openheid 

Openheid houdt in dat de medewerkers en de leden van het college van bestuur en de raad 
van toezicht zich open stellen voor andermans meningen en voor nieuwe ervaringen. Zij 
geven openheid van zaken. Zij zijn transparant en stellen zich toegankelijk op voor anderen. 

  
2. Betrouwbaarheid  

Medewerkers en leden van het college van bestuur en de raad van toezicht zijn eerlijk, 
komen hun afspraken na en moeten op elkaar kunnen rekenen. Kennis en informatie 
waarover zij op grond van hun positie en functie beschikken, gebruiken zij uitsluitend voor 
het doel waarvoor die kennis en informatie is verworven of verstrekt.  
 

3. Respect 

Medewerkers, leden van het college van bestuur en de raad van toezicht laten alle 
betrokkenen bij de organisatie in hun waarde. Zij respecteren de overtuigingen, meningen en 
handelswijzen van die anderen voor zover die derden geen schade berokkenen.                                                    

 

4. …………………………….  

 

Artikel 6 Voorkomen belangenverstrengeling 

 

Lid 1 

Medewerkers van de organisatie: 

a. melden bij het college van bestuur hun financiële of andere belangen in organisaties, 
instellingen en bedrijven waarmee de organisatie zakelijke relaties onderhoudt; 

b. voorkomen – in het geval er sprake is van een zakelijke relatie zoals genoemd onder a - 
bevoordeling dan wel de schijn van bevoordeling in het geval van samenwerking met 
organisaties, instellingen en bedrijven;  

c. onthouden zich van betrokkenheid bij de besluitvorming over opdrachten van 
aanbieders van diensten aan de organisatie in het geval die medewerkers familie- of 
persoonlijke betrekkingen met die aanbieders hebben. 

  



 

Lid 2 
Het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is op overeenkomstige wijze van toepassing op 
de leden van het college van bestuur en de leden van de raad van toezicht rekening houdend 
met wat voor deze leden met betrekking tot het voorkomen van belangenverstrengeling is 
geregeld in de wet, de statuten en reglementen van de organisatie. 
 

Artikel 7 Aannemen giften en geschenken 

 

Lid 1 

Geschenken en giften die medewerkers, de leden van het college van bestuur en de leden 
van de raad van toezicht uit hoofde van hun functie ontvangen, worden gemeld en 
geregistreerd en zijn eigendom van de organisatie. 

Lid 2 

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel mogen medewerkers, de leden 
van het college van bestuur en de leden van de raad giften of geschenken die een waarde 
van minder dan € …. (…..  euro) vertegenwoordigen, behouden. Van de ontvangst van een 
dergelijke gift of geschenk wordt wel melding gemaakt. 

Lid 3 

Medewerkers, de leden van het college van bestuur en de leden van de raad weigeren altijd 
een gift of geschenk in het geval er sprake is van een overleg- of onderhandelingssituatie met 
de gever. 

 

Artikel 8 Nevenfuncties 

 

Lid 1 

Medewerkers melden bij hun leidinggevende al hun nevenfuncties waarvan de uitoefening 
strijdig is of kan zijn met het belang van de organisatie. 

Lid 2 

Medewerkers vervullen in beginsel geen betaalde of onbetaalde nevenfuncties waarvan de 
uitoefening strijdig is of kan zijn met het belang van de organisatie tenzij de leidinggevende 
tot het oordeel komt dat het uitoefenen van de desbetreffende nevenfunctie in een 
specifieke situatie niet leidt tot een belangenverstrengeling of tot schade voor de 
organisatie. 

Lid 3 

Het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is op overeenkomstige wijze van toepassing op 
de leden van het college van bestuur en de leden van de raad van toezicht, rekening 
houdend met wat voor deze leden met betrekking tot het uitoefenen van nevenfuncties is 
geregeld in de wet, de statuten en reglementen van de organisatie. 
 

Artikel 9 Reizen, excursies en evenementen  

 

Lid 1 

Het volgen van excursies en bijwonen van evenementen op uitnodiging van derden is alleen 
toegestaan als er – ter beoordeling van de leidinggevende – sprake is van een concreet 
belang voor de organisatie. 

Lid 2 



Een medewerker kan een buitenlandse dienstreis uitsluitend maken nadat het college van 
bestuur daarvoor toestemming heeft verleend. Een verzoek daartoe dient informatie te 
bevatten over het doel van de reis, het belang voor de organisatie en de kosten.  

Lid 3 

In het geval een lid van het college van bestuur of een lid van de raad van toezicht een 
buitenlandse dienstreis wil maken is het bepaalde in het tweede lid van dit artikel van 
overeenkomstige toepassing. De raad van toezicht beslist over het verzoek. 

 

Artikel 10 Gebruik van voorzieningen van de stichting 

 

Lid 1 

Met het oog op het belang van de uit te voeren werkzaamheden kan het college van bestuur 
aan medewerkers op basis van een bruikleenovereenkomst de volgende voorzieningen ter 
beschikking stellen: 

a. een mobiele telefoon; 

b. een laptop; 

c. … 

Lid 2 

De medewerkers gebruiken de in het eerste lid van dit artikel genoemde voorzieningen 
overeenkomstig de voorschriften die deel uitmaken van de bruikleenovereenkomst. 

Lid 3 

Het college van bestuur kan het gebruik van de in het eerste lid van dit artikel genoemde 
voorzieningen slechts controleren voor zover er sprake is van een vermoeden van misbruik 
dan wel handelen in strijd met de code. 

Lid 4 

Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de leden van het college 
van bestuur, rekening houdend met wat voor deze leden met betrekking tot het gebruik van 
voorzieningen met de raad van toezicht is afgesproken. 
 
 
Artikel 11 Melden (vermoeden) van misstanden 
 
Medewerkers melden het vermoeden van misstanden binnen de organisatie niet aan de pers 
en aan derden buiten de organisatie. In het geval van het vermoeden van misstanden binnen 
de organisatie maken de medewerkers gebruik van de geldende klachtenregeling of 
klokkenluidersregeling. 
 
Artikel 12     Integriteitscommissie 

            
Lid 1 
Medewerkers kunnen bij de integriteitscommissie, bedoeld in het tweede lid van dit artikel, 
een vermoeden van een met de code strijdige handeling melden. 
Lid 2 
De integriteitscommissie bestaat uit drie leden, waaronder een voorzitter die geen deel uit 
maakt van het college van bestuur en niet werkzaam is voor of bij het college van bestuur. 
Lid 3 



De integriteitscommissie vormt zich een oordeel over de melding zoals bedoeld in het eerste 
lid van dit artikel en deelt dit oordeel schriftelijk mee aan de melder en het college van 
bestuur.  
Lid 4 
Het college van bestuur stelt ten behoeve van de integriteitscommissie een reglement vast, 
waarin in ieder geval de samenstelling en werkwijze van de integriteitscommissie nader 
geregeld worden. 

 
  



Toelichting bij enkele artikelen 
 
Artikel 3 Vaststelling en wijziging van de code 
Het college van bestuur stelt de code vast. Gelet op het uitgangspunt dat de code van toepassing is 
op alle betrokkenen ligt het in de rede zowel de MR c.q. GMR als de raad van toezicht in de 
gelegenheid te stellen te adviseren over de vast te stellen integriteitscode. 
 
Het is mogelijk dat de bestaande statuten en reglementen van de organisatie al voorzien in 
verdergaande bevoegdheden voor de raad van toezicht en de MR c.q. GMR ten aanzien van het 
vaststellen van de integriteitscode. Als dat zo is dan moet artikel 3 hierop worden aangepast. 
 
Artikel 4 Uitleg en toepassing code 
De integriteitscode bevat regels die betrekking hebben op het gedrag van betrokkenen, 
omgangsvormen en de cultuur van de organisatie. Gelet op dat karakter is het goed mogelijk dat zich 
in de praktijk vragen voordoen of een bepaald gedrag wel of niet strookt met de code. Niet alles is 
gedetailleerd in regels vast te leggen. Dit artikel legt de verantwoordelijkheid om het gedrag te 
toetsen aan de code primair bij het college van bestuur. Komen in de praktijk bepaalde 
interpretatievragen regelmatig aan de orde dan kan dat voor het college van bestuur aanleiding zijn 
de code aan te passen. 
 
Indien het gedrag van leden van het college van bestuur onderwerp van discussie is, ligt het in de 
rede dat de raad van toezicht – gelet op zijn rol als werkgever en intern toezichthouder – de toetsing 
uitvoert en zo nodig corrigerend optreedt.  
 
Artikel 5 Kernwaarden integriteit 
Dit artikel bevat een opsomming en omschrijving van enkele mogelijke kernwaarden die het begrip 
integriteit nadere invulling geven. De lijst in artikel 5 kan desgewenst uitgebreid worden op basis van 
de eigen missie, identiteit en kernwaarden van de organisatie. Te denken valt aan waarden als 
dienstbaarheid aan de maatschappelijke opdracht, inclusie, professionaliteit, duurzaamheid of 
verantwoordelijkheid. 
 
Artikel 7 Aannemen giften en geschenken 
Dit artikel gaat uit van de hoofdlijn dat giften en geschenken, die betrokkenen ontvangen uit hoofde 
van hun functie, overgedragen worden aan de organisatie. In afwijking van deze lijn kan worden 
besloten dat betrokkenen kleine giften of geschenken wel zelf mogen houden. Het is transparant om 
daarvoor een grensbedrag te bepalen en dit bedrag in de code vast te leggen.  
 
Artikel 10 Gebruik van voorzieningen van de stichting 
In het eerste lid van dit artikel zijn enkele voorzieningen genoemd die aan medewerkers ter gebruik 
verstrekt kunnen worden. Afhankelijk van de eigen situatie en gebruiken kan dit lijstje gewijzigd of 
aangevuld worden. Het verdient aanbeveling om per voorziening een gebruiksovereenkomst af te 
sluiten en daarin concrete afspraken over het gebruik vast te leggen. Dat bevordert de transparantie. 

 
Artikel 11 Melden (vermoeden) van misstanden 
Ervaart een medewerker een situatie binnen de organisatie als ongewenst of als een misstand dan 
moeten er mogelijkheden zijn om dit intern aan de orde te stellen. Het is niet wenselijk dat een 
medewerker niet direct naar buiten treedt als er sprake is van een klacht of vermoeden van 
misstand. Afhankelijk van de aard en zwaarte van de klacht of misstand kan de betrokkene gebruik 
maken van de klachtenregeling of klokkenluidersregeling van de organisatie.  
 
Artikel 12 



Als het vermoeden bestaat – al dan niet op grond van een gedane melding - dat binnen de 
organisatie gehandeld wordt in strijd met de integriteitscode, is het in eerste instantie de 
verantwoordelijkheid van het college van bestuur om corrigerend op te treden.  
 
Het is echter ook denkbaar dat de melding betrekking heeft op het handelen van het college van 
bestuur zelf of dat op een gedane melding geen actie volgt. In dat geval kan een betrokkene gebruik 
maken van de voor de organisatie geldende klachtenregeling. Men kan echter ook overwegen om 
ten behoeve van de afwikkeling van klachten over de schending van de integriteitscode een eigen 
commissie in te stellen. In dat geval kan artikel 12 aan de integriteitscode worden toegevoegd. 
 



In verband met de oprichting van Kindcentrum de Beuk de zoekt de Raad van Toezicht van Stichting 

Onderwijs Oostelbeers eo een  

lid van de Raad van Toezicht (m/v) 

(algemeen) 

De leden van de Raad van Toezicht dragen in hun rol een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van 

een lid van de Raad van Toezicht wordt o.a. verwacht dat hij/zij 

• de doelstellingen van het openbaar en algemeen toegankelijk basisonderwijs De Kempen

respecteert;

• inzicht heeft in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Bestuur,

alsmede bekendheid met de issues van corporate governance;

• in verband met het voorgaande het vermogen heeft om op strategisch niveau, onafhankelijk

te acteren, met een gewaardeerde mix van distantie en betrokkenheid;

• beschikt over bestuurlijke c.q. toezichthoudende ervaring;

• bij voorkeur over een voor de organisatie relevant netwerk beschikt;

Gezien het bovenstaande zijn we op zoek naar een lid Raad van Toezicht die voldoet aan het 

volgende profiel: 

• affiniteit met en respect voor de doelstelling en (onderwijs)functie van de stichting;

• algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;

• een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; het vermogen en de attitude

om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;

• het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te

toetsen;

• het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;

• integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;

• inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de

stichting stellen;

• het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de bestuurder

voorgelegde aangelegenheden;

• affiniteit en/of ervaring met juridische zaken om de expertise binnen de huidige RvT aan te

vullen;

• voldoende beschikbaarheid.
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Medezeggenschapsreglement voor Kindcentrum de Beuk, vastgesteld door het bestuur in Oktober 
2021 

Medezeggenschapsreglement van de medezeggenschapsraad van Kindcentrum de Beuk te Oost, West 
en Middelbeers 

Paragraaf 1 Algemeen 

Artikel 1 Begripsbepaling 
Dit reglement verstaat onder: 
a. de wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);
b. bevoegd gezag: Stichting Onderwijs Oostelbeers eo;
c. interne toezichthouder: de Raad van Toezicht;
d. MR: de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de wet;
e. school: Kindcentrum de Beuk;
f. leerlingen: leerlingen in de zin van de Wet op het primair onderwijs;
g. ouders: ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen;
h. schoolleiding: de directeur en adjunct-directeur, als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;
i. personeel: het personeel dat in dienst is dan wel ten minste 6 maanden te werk gesteld is zonder

benoeming bij het bevoegd gezag en dat werkzaam is op de school;
j. geleding: een afzonderlijke groep van leden, als bedoeld in artikel 3, derde lid van de wet [; en
k. themaraad: de themaraad als bedoeld in artikel 20, vierde lid van de wet.]

Paragraaf 2 De medezeggenschapsraad 

Artikel 2 MR 
Aan de school is een MR verbonden. De MR wordt rechtstreeks door en uit de ouders en het personeel 
gekozen volgens de bepalingen van dit reglement. 

Artikel 3 Omvang en samenstelling MR 
De MR bestaat uit 6 leden van wie 
a. 3 leden door en uit het personeel worden gekozen; en
b. 3 leden door en uit de ouders worden gekozen.
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Artikel 4 Onverenigbaarheden 
1. Personen die deel uitmaken van het bevoegd gezag kunnen geen zitting nemen in de MR. 
2. Een personeelslid dat is opgedragen om namens het bevoegd gezag op te treden in besprekingen met 

de MR kan niet tevens lid zijn van de MR. 
 
Artikel 5 Zittingsduur 
1. Een lid van de MR heeft zitting voor een periode van 3 jaar. 
2. Een lid van de MR treedt na zijn zittingsperiode af en is terstond herkiesbaar. 
3. Een lid dat ter vervulling van een tussentijdse vacature is aangewezen of verkozen, treedt af op het 

tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is aangewezen of verkozen, zou moeten aftreden. 
4. Behalve door periodieke aftreding eindigt het lidmaatschap van de MR: 

a. door overlijden; 
b. door opzegging door het lid; of 
c. zodra een lid geen deel meer uitmaakt van de geleding waaruit en waardoor hij is gekozen. 

 
Paragraaf 3 Verkiezingen 
 
Artikel 6 Organisatie verkiezingen 
De leiding van de verkiezingen van de leden van de MR berust bij de MR. De MR kan de organisatie 
daarvan opdragen aan een verkiezingscommissie. De MR bepaalt de samenstelling, werkwijze, en de 
bevoegdheden van de verkiezingscommissie alsmede de wijze waarop over bezwaren inzake besluiten 
van de verkiezingscommissie wordt beslist. 
 
Artikel 7 Datum verkiezingen 
1. De MR bepaalt de datum van de verkiezingen, alsmede de tijdstippen van aanvang en einde van de 

stemming. 
2. De MR stelt het bevoegd gezag, de ouders en het personeel in kennis van de in het eerste lid 

genoemde tijdstippen. 
 
Artikel 8 Verkiesbare en kiesgerechtigde personen 
Zij die op de dag van de kandidaatstelling deel uitmaken van het personeel of ouder zijn, zijn 
kiesgerechtigd en verkiesbaar tot lid van de MR.  
 
Artikel 9 Bekendmaking verkiesbare en kiesgerechtigde personen 
De MR stelt 1 maand voor de datum van de verkiezingen een lijst vast van de personen die 
kiesgerechtigd en verkiesbaar zijn. De MR maakt deze lijst aan de ouders en het personeel bekend onder 
vermelding van de mogelijkheid zich kandidaat te stellen, alsmede van de daarvoor gestelde termijn. 
 
Artikel 10 Onvoldoende kandidaten 
1. Indien uit de ouders en het personeel niet meer kandidaten zijn gesteld dan er zetels zijn in de MR 

voor die geleding, vinden voor die geleding geen verkiezingen plaats en worden de gestelde 
kandidaten geacht te zijn gekozen.  

2. De MR stelt het bevoegd gezag, de geledingen en de betrokken kandidaten van de in het eerste lid 
genoemde situatie tijdig vóór de verkiezingsdatum in kennis. 

 
Artikel 11 Verkiezingen 
De verkiezingen vinden plaats bij geheime, schriftelijke stemming. 
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Artikel 12 Uitslag verkiezingen 
1. Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen op zich hebben 

verenigd. Indien er voor de laatste te bezetten zetel meer kandidaten zijn, die een gelijk aantal 
stemmen op zich verenigd hebben, beslist tussen hen het lot. 

2. De MR stelt de uitslag van de verkiezingen vast en maakt deze schriftelijk bekend aan het bevoegd 
gezag, de geledingen en de betrokken kandidaten. 

 
Artikel 13 Tussentijdse vacature 
1. In geval van een tussentijdse vacature wijst de MR tot opvolger van het betrokken lid aan de 

kandidaat uit de desbetreffende geleding die blijkens de vastgestelde uitslag, bedoeld in artikel 12, 
eerste lid van dit reglement, daarvoor als eerste in aanmerking komt. 

2. De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature. De MR doet van deze 
aanwijzing mededeling aan het bevoegd gezag, de geledingen en de betrokken kandidaat. 

3. Indien uit de ouders en het personeel minder kandidaten zijn gesteld dan er zetels in de MR voor die 
geleding zijn of indien er geen opvolger als bedoeld in het eerste lid aanwezig is, kan in de vacature(s) 
voorzien worden door het houden van tussentijdse verkiezingen. In dat geval zijn de artikelen 6 t/m 
12 van dit reglement van overeenkomstige toepassing. 
 

Paragraaf 4 Algemene taken en bevoegdheden van de MR 
 
Artikel 14 Overleg met bevoegd gezag 
1. Het bevoegd gezag en de MR komen bijeen, indien de MR, een geleding van de MR of het bevoegd 

gezag daarom onder opgave van redenen verzoekt.  
2. Indien twee derde deel van de leden van de MR en de meerderheid van elke geleding dat wensen, 

voert het bevoegd gezag de in het eerste lid bedoelde bespreking met elke geleding afzonderlijk. 
 
Artikel 15 Overleg met interne toezichthouder 
De interne toezichthouder en de MR overleggen ten minste twee keer per jaar met elkaar, tenzij het 
bevoegd gezag een GMR heeft ingesteld.  
 
Artikel 16 Vertegenwoordiging MR in sollicitatiecommissie voor benoeming bestuurder 
Voor het benoemen van een bestuurder wordt een sollicitatiecommissie ingesteld waarvan in elk geval 
deel uitmaken: 
a. een lid dat afkomstig is uit of namens het deel van de MR dat uit en door het personeel is gekozen, en  
b. een lid dat afkomstig is uit of namens het deel van de MR dat uit en door de ouders is gekozen. 

Indien het bevoegd gezag een GMR heeft ingesteld, treedt de GMR in de plaats van de MR. 
 
Artikel 17 Initiatiefbevoegdheid MR 
1. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Hij is bevoegd 

over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te 
maken.  

2. Het bevoegd gezag brengt op deze voorstellen, binnen drie maanden een schriftelijke, met redenen 
omklede reactie uit aan de MR. 

3. Alvorens over te gaan tot het uitbrengen van deze reactie, stelt het bevoegd gezag de MR ten minste 
eenmaal in de gelegenheid met hem overleg te voeren over de voorstellen van de MR. 

4. Indien twee derde deel van de leden van de MR en de meerderheid van elke geleding dat wensen, 
voert het bevoegd gezag de in dit artikel bedoelde besprekingen en overleg met elke geleding 
afzonderlijk. 
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Artikel 18 Algemene taken MR 
1. De MR bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in de school. 
2. De MR waakt voorts in de school in het algemeen tegen discriminatie op welke grond dan ook en 

bevordert gelijke behandeling in gelijke gevallen en in het bijzonder de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen en de inschakeling van gehandicapten en allochtone werknemers. 

3. De MR doet aan alle bij de school betrokkenen schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden en stelt de 
geledingen in de gelegenheid om over aangelegenheden die de betrokken geleding in het bijzonder 
aangaan met hem overleg te voeren. 

 
Artikel 19 Informatie 
1. Het bevoegd gezag verstrekt de MR, al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de 

vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. 
2. De MR ontvangt in elk geval:  

a.  jaarlijks de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en 
onderwijskundig gebied; 

b.  jaarlijks voor 1 mei informatie over de berekening die ten grondslag ligt aan de middelen uit 's 
Rijks kas die worden toegerekend aan het bevoegd gezag; 

c. jaarlijks voor 1 juli een jaarverslag als bedoeld in artikel 171 van de Wet op het primair 
onderwijs; 

d.  de uitgangspunten die het bevoegd gezag hanteert bij de uitoefening van zijn bevoegdheden; 
e.  terstond informatie over elk oordeel van de klachtencommissie, bedoeld in artikel 14 van de 

Wet op het primair onderwijs, waarbij de commissie een klacht gegrond heeft geoordeeld en 
over de eventuele maatregelen die het bevoegd gezag naar aanleiding van dat oordeel zal 
nemen, een en ander met inachtneming van een en ander met inachtneming van de privacy 
van het personeel, ouders en leerlingen; 

g.  ten minste eenmaal per jaar schriftelijk gegevens over de hoogte en inhoud van de 
arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken met het orgaan van de rechtspersoon dat is 
belast met het toezicht op het bevoegd gezag, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt met welk 
percentage deze arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken zich verhouden tot elkaar en 
tot die van het voorafgaande jaar; en 

h.  aan het begin van het schooljaar schriftelijk de gegevens met betrekking tot de samenstelling 
van het bevoegd gezag, de organisatie binnen de school, het managementstatuut en de 
hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid. 

 
Artikel 20 Jaarverslag 
1. De MR stelt jaarlijks een verslag van zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar vast en maakt dit 

bekend aan alle betrokkenen.  
2. De MR draagt er zorg voor dat het verslag ten behoeve van belangstellenden op een algemeen 

toegankelijke plaats op de school ter inzage wordt gelegd. 
 
Artikel 21 Openbaarheid en geheimhouding 
1. De vergadering van de MR is openbaar, tenzij over individuele personen wordt gesproken of de aard 

van een te behandelen aangelegenheid of zaak naar het oordeel van een derde van de leden zich 
daartegen verzet. 

2. Indien bij een vergadering of een onderdeel daarvan een persoonlijk belang van een van de leden van 
de MR in het geding is, kan de MR besluiten dat het betrokken lid aan die vergadering of dat 
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onderdeel daarvan niet deelneemt. De MR besluit dan tegelijkertijd dat de behandeling van de 
desbetreffende aangelegenheid in een besloten vergadering plaatsvindt.  

3. De leden van de MR zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in hun hoedanigheid 
vernemen, ten aanzien waarvan het bevoegd gezag dan wel de MR hun geheimhouding heeft 
opgelegd of waarvan zij, in verband met opgelegde geheimhouding, het vertrouwelijke karakter 
moeten begrijpen. Het voornemen om geheimhouding op te leggen wordt zoveel mogelijk vóór de 
behandeling van de betrokken aangelegenheid meegedeeld. 

4. Degene die de geheimhouding, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, oplegt, deelt daarbij 
tevens mede welke schriftelijk of mondeling verstrekte gegevens onder de geheimhouding vallen en 
hoelang deze dient te duren, alsmede of er personen zijn ten aanzien van wie de geheimhouding niet 
in acht behoeft te worden genomen. 

5. De plicht tot geheimhouding vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van de MR, noch 
door beëindiging van de band van de betrokkene met de school. 

 
Paragraaf 5 Bijzondere bevoegdheden MR1 
 
Artikel 22 Instemmingsbevoegdheid MR 
Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van de MR voor elk door het bevoegd gezag te 
nemen besluit met betrekking tot: 
a.  verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school; 
b.  vaststelling of wijziging van het schoolplan dan wel het leerplan en het zorgplan; 
c.  vaststelling of wijziging van een mogelijk schoolreglement; 
d.  vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het verrichten van ondersteunende 

werkzaamheden door ouders ten behoeve van de school en het onderwijs; 
e.  vaststelling of wijziging van regels op het gebied van het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid, 

voor zover niet behorend tot de bevoegdheid van de personeelsgeleding; 
f.  de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen anders dan de ouderbijdrage als 

bedoeld in artikel 25, onderdeel c, van dit reglement en niet gebaseerd op de onderwijswetgeving 
indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de 
schooltijden respectievelijk het onderwijs en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder 
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen worden 
geconfronteerd; 

g.  de vaststelling of wijziging van de voor de school geldende klachtenregeling; 
h.  overdracht van de school of van een onderdeel daarvan, respectievelijk fusie van de school met een 

andere school, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake, waaronder begrepen de fusie-
effectrapportage, bedoeld in artikel 64b van de Wet op het primair onderwijs; en 

i.  de verzelfstandiging van een nevenvestiging, of een deel van de school of nevenvestiging dat zich op 
een andere locatie bevindt dan de plaats van vestiging van die school of nevenvestiging op grond van 
artikel 84a van de Wet op het primair onderwijs. 

 
Artikel 23 Adviesbevoegdheid MR 
Het bevoegd gezag stelt de MR vooraf in de gelegenheid advies uit te brengen over elk door het bevoegd 
gezag te nemen besluit met betrekking tot: 
a.  vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de school, 

waaronder de voorgenomen bestemming van de middelen die door het bevoegd gezag ten behoeve 

 
1 De GMR treedt in de plaats van de MR als het gaat om aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle 
scholen of voor de meerderheid van scholen. Dit geldt ook voor de geledingen van de GMR en MR. 
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van de school uit de openbare kas zijn toegekend of van anderen zijn ontvangen, met uitzondering 
van de middelen, bedoeld in artikel 27, onderdeel c, van dit reglement; 

b.  beëindiging, belangrijke inkrimping, niet zijnde een verzelfstandiging als bedoeld in artikel 84a, eerste 
lid, van de Wet op het primair onderwijs, of uitbreiding van de werkzaamheden van de school of van 
een belangrijk onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake; 

c. het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame samenwerking met een andere 
instelling, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake; 

d. deelneming of beëindiging van deelneming aan een onderwijskundig project of experiment, dan wel 
vaststelling of wijziging van het beleid ter zake; 

e.  vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school; 
f.  vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van aanstellings- of ontslagbeleid voor zover 

die vaststelling of wijziging verband houdt met de grondslag van de school of de wijziging daarvan; 
g.  aanstelling of ontslag van de schoolleiding; 
h. aanstelling of ontslag van de leden van het bestuur; 
i. vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding, alsmede vaststelling of 

wijziging van het managementstatuut; 
j. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toelating en verwijdering van leerlingen; 
k.  vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toelating van studenten die elders in 

opleiding zijn voor een functie in het onderwijs; 
l. regeling van de vakantie; 
m.  het oprichten van een centrale dienst; 
n.  nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school; 
o.  vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het onderhoud van de school; 
p.  vaststelling of wijziging van de wijze waarop de voorziening, bedoeld in artikel 45, tweede lid, van de 

Wet op het primair onderwijs, wordt georganiseerd; 
q.  vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan,  

alsmede van de leden van het bestuur; en 
r.  vaststelling of wijziging van het schoolondersteuningsprofiel, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het 

primair onderwijs. 
 
 
Artikel 23 Instemmingsbevoegdheid personeelsgeleding 
1.  Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van dat deel van de MR dat door het 

personeel is gekozen, voor elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot: 
a.  regeling van de gevolgen voor het personeel van een besluit met betrekking tot een 

aangelegenheid als bedoeld in artikel 24, onder i, of artikel 25, onder b, c, d en m van dit 
reglement2; 

b.  vaststelling of wijziging van de samenstelling van de formatie; 
c.  vaststelling of wijziging van regels met betrekking tot de nascholing van het personeel; 
d.  vaststelling of wijziging van een mogelijk werkreglement voor het personeel en van de opzet en 

de inrichting van het werkoverleg, voor zover het besluit van algemene gelding is voor alle of 
een gehele categorie van personeelsleden; 

e.  vaststelling of wijziging van de verlofregeling van het personeel; 
f.  vaststelling of wijziging van een arbeids- en rusttijdenregeling van het personeel; 
g.  vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toekenning van salarissen, 

 
2 Artikel 24 i (verzelfstandiging nevenvestiging/dislocatie), artikel 25 b (beëindiging), c (duurzame samenwerking), d (deelneming 
experiment), m (centrale dienst). 
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toelagen en gratificaties aan het personeel; 
h.  vaststelling of wijziging van de taakverdeling respectievelijk de taakbelasting binnen het 

personeel, de schoolleiding daaronder niet begrepen; 
 i.  vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot personeelsbeoordeling, 

functiebeloning en functiedifferentiatie; 
j.  vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het overdragen van de bekostiging; 
k.  vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het 

ziekteverzuim of het re-integratiebeleid; 
l.  vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk; 
m.  vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de bescherming van 

persoonsgegevens van het personeel; 
n.  vaststelling of wijziging van een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn 

voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van het personeel; 
o.  vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van het bevorderingsbeleid of op het 

gebied van het aanstellings- en ontslagbeleid voor zover die vaststelling of wijziging geen 
verband houdt met de grondslag van de school of de wijziging daarvan; 

p.  vaststelling of wijziging van regels waarover partijen die een collectieve arbeidsovereenkomst 
hebben gesloten, zijn overeengekomen dat die regels of de wijziging daarvan in het overleg 
tussen bevoegd gezag en het personeelsdeel van de medezeggenschapsraad tot stand wordt 
gebracht; 

q.  vaststelling of wijziging van de faciliteitenregeling als bedoeld in artikel 28 van de wet, voor 
zover die betrekking heeft op personeel; 

r. de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie3; en 
s. een procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand, als 

bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet Huis voor klokkenluiders, voor zover deze 
betrekking heeft op het personeel 4. 

2.  Indien het bevoegd gezag van een speciale school voor basisonderwijs tevens bevoegd gezag is van 
een of meer basisscholen, behoeft het de voorafgaande instemming van het deel van de MR dat uit 
en door het personeel van eerstgenoemde school is gekozen voor elk door hem te nemen besluit met 
betrekking tot de inzet van de bekostiging die op grond van artikel 120, vierde lid, van de Wet op het 
primair onderwijs aan eerstgenoemde school is toegekend. 

 
Artikel 24 Instemmingsbevoegdheid oudergeleding 
Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van het deel van de MR dat uit en door de 
ouders is gekozen, voor elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot: 
a.  regeling van de gevolgen voor de ouders of leerlingen van een besluit met betrekking tot een 

aangelegenheid als bedoeld in artikel 22, onder i, of artikel 23, onder b, c, d en m van dit reglement5; 
b.  verandering van de grondslag van de school of omzetting van de school of van een onderdeel 

daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake; 
c.  de vaststelling of wijziging van de hoogte en de vaststelling of wijziging van de bestemming van de 

middelen die van de ouders of de leerlingen worden gevraagd zonder dat daartoe een wettelijke 
verplichting bestaat onderscheidenlijk zijn ontvangen op grond van een overeenkomst die door de 
ouders is aangegaan; 

 
3  Op grond van artikel 13 lid 1 Arbeidsomstandighedenwet. 

4 Art. 2 lid 1 Wet Huis voor klokkenluiders luidt: De werkgever bij wie in de regel ten minste vijftig personen werkzaam zijn, stelt 
een procedure vast voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand binnen zijn organisatie. 
5 Artikel 24 i (verzelfstandiging nevenvestiging/dislocatie), artikel 25 b (beëindiging), c (duurzame samenwerking), d (deelneming 
experiment), m (centrale dienst). 
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d.  vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot voorzieningen ten behoeve van de 
leerlingen; 

e.  vaststelling of wijziging van een mogelijk ouder- of leerlingenstatuut; 
f.  de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang; 
g.  vaststelling van de schoolgids; 
h.  vaststelling van de onderwijstijd; 
i.  vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de bescherming van 

persoonsgegevens van ouders en leerlingen; 
j.  vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot activiteiten die buiten de voor de school 

geldende onderwijstijd worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag; 
k.  vaststelling of wijziging van het beleid ten aanzien van de uitwisseling van informatie tussen bevoegd 

gezag en ouders; en 
l. een procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand, voor zover 

deze betrekking heeft op de ouders. 
 
Artikel 25 Toepasselijkheid bijzondere bevoegdheden 
1. De bevoegdheden op grond van de artikelen 21 tot en met 24 van dit reglement, zijn niet van 
toepassing, voor zover:  

a. de desbetreffende aangelegenheid reeds inhoudelijk is geregeld in een bij of krachtens wet 
gegeven voorschrift; of 

b. het betreft een aangelegenheid als bedoeld in artikel 38 van de Wet op het primair onderwijs 
voor zover het betrokken overleg niet besluit de aangelegenheid ter behandeling aan het 
personeelsdeel van de MR over te laten.  

2. De bevoegdheden van het deel van de MR dat uit en door het personeel is gekozen, zijn niet van 
toepassing, voor zover de desbetreffende aangelegenheid reeds inhoudelijk is geregeld in een 
collectieve arbeidsovereenkomst. 

 
Artikel 26 Termijnen 
1. Het bevoegd gezag stelt de MR of die geleding van de MR die het aangaat een termijn van 6 weken 

waarbinnen de MR of die geleding van de MR een schriftelijke standpunt dient uit te brengen over de 
voorgenomen besluiten met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in de artikelen 21 tot en 
met 24 van dit reglement. 

2. De in het eerste lid bedoelde termijn kan door het bevoegd gezag per geval, op gemotiveerd verzoek 
van de MR dan wel die geleding van de MR die het aangaat, worden verlengd.  

3. Het bevoegd gezag deelt onverwijld schriftelijk mee of de termijn al dan niet wordt verlengd en 
indien nodig voor welke termijn de verlenging geldt. 

 
Artikel 27 Verkiezing voorzitter en secretaris 
1. De MR kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangende voorzitter en een secretaris. 
2. De voorzitter, of bij diens verhindering de plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt de MR in 

rechte. 
 
Artikel 28 Uitsluiting van leden van de MR 
1. De leden van de MR komen de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen na.  
2. De MR kan tot het oordeel komen, dat een lid van de MR de in het eerste lid bedoelde verplichtingen 

niet nakomt, indien het betrokken lid: 
a. ernstig nalatig is in het naleven van de bepalingen van de wet of dit reglement;  



 9 

b. de plicht tot geheimhouding schendt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent 
of redelijkerwijs moet vermoeden; of 

c. een ernstige belemmering vormt voor het functioneren van de MR. 
3. Ingeval van een oordeel als bedoeld in het tweede lid kan de MR met een meerderheid van ten 

minste twee derden van het aantal leden besluiten het betreffende lid te wijzen op zijn verplichtingen 
dan wel het desbetreffende lid verzoeken zich terug te trekken als lid van de MR. 

4. Ingeval van een oordeel als bedoeld in het tweede lid kan de geleding, waaruit en waardoor het 
betrokken lid is gekozen, met een meerderheid van ten minste twee derde deel besluiten het lid van 
de MR uit te sluiten van de werkzaamheden van de MR voor de duur van ten hoogste drie maanden.  

5. De MR pleegt ingeval van het in het tweede lid bedoelde oordeel en ingeval van een voornemen als 
bedoeld in het derde lid zoveel als mogelijk overleg met de geleding waaruit en waardoor het 
betrokken lid is gekozen, rekening houdend met de vertrouwelijkheid van gegevens. 

6. Een in het tweede lid bedoeld oordeel wordt schriftelijk aan het betrokken lid kenbaar gemaakt. 
7. Een in het derde en vierde lid bedoeld besluit kan niet worden genomen, dan nadat het betrokken lid 

in de gelegenheid is gesteld schriftelijk kennis te nemen van de tegen hem ingebrachte bezwaren en 
tevens in de gelegenheid is gesteld zich daartegen te verweren, waarbij hij zich desgewenst kan doen 
bijstaan door een raadsman. 

 
Artikel 29 Huishoudelijk reglement 
1. De MR stelt, met inachtneming van de voorschriften van dit reglement en de wet, een huishoudelijk 
reglement vast. 
2. In het huishoudelijk reglement wordt in ieder geval geregeld:  

a. de taakomschrijving van de voorzitter en secretaris; 
b. de wijze van bijeenroepen van vergaderingen; 
c. de wijze van opstellen van de agenda;  
d. de wijze van besluitvorming; 
e. het quorum dat vereist is om te kunnen vergaderen; 
f. de wijze van verslaglegging; en 
g. het rooster van aftreden. 

3. De MR zendt een afschrift van het huishoudelijk reglement aan het bevoegd gezag. 
 
Paragraaf 7 Regeling geschillen 
 
Artikel 30 Geschillenregeling overige geschillen 
Op verzoek van het bevoegd gezag dan wel de MR dan wel een geleding van de MR beslist de LCG WMS 
als bedoeld in artikel 36 van dit reglement, overeenkomstig het reglement van de LCG WMS, in 
geschillen tussen het bevoegd gezag en de MR dan wel de geleding, die de medezeggenschap als 
bedoeld in de Wms betreffen en waarvoor de wet niet in een geschillenregeling voorziet. De uitspraak 
van de commissie is bindend. 
 
 
Paragraaf 8 Overige bepalingen 
 
Artikel 31 Wijziging reglement 
Het bevoegd gezag legt elke wijziging van dit reglement als voorstel voor aan de MR en stelt het 
gewijzigde reglement slechts vast voor zover het na overleg al dan niet gewijzigde voorstel de 
instemming van ten minste twee derde deel van het aantal leden van de MR heeft verworven. 
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Artikel 32 Citeertitel en inwerkingtreding 
Dit reglement kan worden aangehaald als: Medezeggenschapsregelement. Dit reglement treedt in 
werking met ingang van de start van Kindcentrum de Beerze. 
 
Ondertekening 
 
namens het bevoegd gezag: 
 
................................ 
  
d.d. ………………... 
 
 
namens het medezeggenschapsorgaan: 
 
 
................................ 
  
d.d. ………………... 



31
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Toelichting 

De wettelijke opdracht tot bevordering van burgerschap vraagt van de school om 

actief burgerschap en sociale cohesie op doelgerichte en samenhangende wijze te 

bevorderen. Het onderwijsaanbod dient zich herkenbaar te richten op bevordering 

van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, aan de ontwikkeling van 

de sociale en maatschappelijke competenties die daarbij van belang zijn en aan 

een schoolcultuur waarin basiswaarden worden voorgeleefd en waarmee kan 

worden geoefend. Dit betekent dat de aanvraag inzicht moet geven in de wijze 

waarop het burgerschapsonderwijs zal worden vormgegeven, zodanig dat 

inzichtelijk is hoe invulling wordt gegeven aan deze wettelijke eisen (conform art. 

8, derde lid WPO). 

 

In de aanvraag en de mondelinge toelichting is informatie opgenomen 

respectievelijk naar voren gekomen waarin de contouren van de leerdoelen die de 

school zal nastreven voldoende duidelijk zijn, zodanig dat aannemelijk is dat het 

onderwijs op doelgerichte wijze aandacht zal geven aan de bevordering van de 

basiswaarden van de democratische rechtsstaat en de sociale en maatschappelijke 

competenties die daarbij van belang zijn. 

 
 

2. Leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de voorzieningen 

daarvoor (D2). 

 

Algemeen beeld 

Het initiatief voldoet wel aan deze deugdelijkheidseis, omdat de schriftelijke 

informatie en de mondelinge toelichting voor deze deugdelijkheidseis 

overeenkomt met de wettelijke voorschriften en daardoor bijdraagt aan een 

positief beeld van de te verwachten onderwijskwaliteit van dit onderdeel. 

Hieronder lichten wij dit kort toe. 

 

Toelichting 
Deze deugdelijkheidseis vraagt van de initiatiefnemer dat hij inzichtelijk maakt 

hoe de school maatwerk biedt voor leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben (conform art. 8, vierde lid, WPO). De initiatiefnemer heeft de hoofdlijnen 
van het schoolondersteuningsprofiel opgesteld, met daarin wat hij onder extra 
ondersteuning verstaat.  
 
In de aanvraag en de mondelinge toelichting is informatie opgenomen 
respectievelijk naar voren gekomen waaruit blijkt hoe de initiatiefnemer een 

passend onderwijsaanbod zal realiseren voor leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben.  
 
 

3. Inrichting van het onderwijs: Zicht op ontwikkeling van de leerlingen 

(D3). 

 

Algemeen beeld 

Het initiatief voldoet wel aan deze deugdelijkheidseis, omdat de schriftelijke 

informatie en de mondelinge toelichting voor deze deugdelijkheidseis 

overeenkomt met de wettelijke voorschriften en daardoor bijdraagt aan een 

positief beeld van de te verwachten onderwijskwaliteit van dit onderdeel. 

Hieronder lichten wij dit kort toe. 
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Toelichting 

Deze deugdelijkheidseis vraagt van de initiatiefnemer dat hij inzichtelijk maakt 

hoe op de school kennis en vaardigheden van leerlingen gaat volgen en hoe die 

informatie wordt ingezet om het onderwijs af te stemmen op de 

onderwijsbehoefte van de leerling(en) op groeps- en individueel niveau. Dit heeft 

als doel dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen 

(conform art. 8, eerste lid, WPO). De initiatiefnemer licht toe welk leerling- en 

onderwijsvolgsysteem hij van plan is te gebruiken. De initiatiefnemer laat tevens 

zien op welke wijze de school, vanaf groep 3, voor de kennisgebieden taal en 

rekenen/wiskunde gebruik gaat maken van betrouwbare en valide toetsen die 

tevens een indicatie geven van de bereikte referentieniveaus (conform art. 8, 

zevende en achtste lid, WPO). Uit de beschrijving van de initiatiefnemer wordt ook 

duidelijk hoe de school voorziet in een voortgangsregistratie van leerlingen met 

een extra ondersteuningsbehoefte en/of een grote achterstand in de Nederlandse 

taal (conform art. 8, achtste lid, WPO). 

 

In de aanvraag en de mondelinge toelichting is informatie opgenomen 

respectievelijk naar voren gekomen waaruit blijkt hoe de initiatiefnemer de 

ontwikkeling van de individuele leerling systematisch gaat volgen en daar 

vervolgens in het onderwijs passend op inspeelt.  

  
 

4. Inrichting van het onderwijs: Onderwijstijd (D4). 

 

Algemeen beeld 

Het initiatief voldoet wel aan deze deugdelijkheidseis, omdat de schriftelijke 

informatie en de mondelinge toelichting voor deze deugdelijkheidseis 

overeenkomt met de wettelijke voorschriften en daardoor bijdraagt aan een 

positief beeld van de te verwachten onderwijskwaliteit van dit onderdeel. 

Hieronder lichten wij dit kort toe. 

 

Toelichting 

Deze deugdelijkheidseis vraagt van de initiatiefnemer dat hij inzichtelijk maakt 

hoe de wettelijk minimale onderwijstijd verdeeld gaat worden over de acht jaar in 

het basisonderwijs en geeft inzicht in de wijze waarop de onderwijstijd verdeeld is 

over het schooljaar. Duidelijk is hoe er wordt omgegaan met wettelijke vakanties 

en vrije dagen. De initiatiefnemer toont hiermee aan dat de inrichting van de 

onderwijstijd aansluit bij het voorgestelde onderwijsconcept, bij de verwachte 

leerlingenpopulatie en bij de strategie om de kerndoelen en de referentieniveaus 

te halen (conform art. 8, negende lid, van de WPO). 

 

In de aanvraag en de mondelinge toelichting is informatie opgenomen 

respectievelijk naar voren gekomen waaruit blijkt hoe de initiatiefnemer invulling 

geeft aan de wettelijke minimale onderwijstijd passend bij de verwachte 

leerlingenpopulatie. 
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5. Inhoud van het onderwijs: Kerndoelen en referentieniveaus (D5). 

 

Algemeen beeld 

Het initiatief voldoet wel aan deze deugdelijkheidseis, omdat de schriftelijke 

informatie en de mondelinge toelichting voor deze deugdelijkheidseis 

overeenkomt met de wettelijke voorschriften en daardoor bijdraagt aan een 

positief beeld van de te verwachten onderwijskwaliteit van dit onderdeel. 

Hieronder lichten wij dit kort toe. 

 

Toelichting 

Deze deugdelijkheidseis vraagt van de initiatiefnemer dat hij inzichtelijk maakt 

hoe de school een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod gaat realiseren 

dat ook de referentieniveaus taal en rekenen omvat en dat aansluit bij het 

(beoogde) niveau van alle leerlingen (art. 9, WPO en art. 2 van de Wet 

referentieniveaus taal en rekenen). De hoofdlijnen maken zichtbaar hoe de 

samenhang - waar mogelijk - tussen de verschillende (vak)gebieden wordt 

vormgegeven (conform art. 9, eerste lid, WPO). 

 

In de aanvraag en de mondelinge toelichting is informatie opgenomen 

respectievelijk naar voren gekomen waaruit blijkt hoe het onderwijsaanbod van de 

initiatiefnemer dekkend is voor de kerndoelen en referentieniveaus.  

 

   

6. Scheiding tussen de functies van bestuur en het toezicht daarop - 

vorming bestuursstructuur (D6). 

 

Algemeen beeld 

Het initiatief voldoet wel aan deze deugdelijkheidseis, omdat de schriftelijke 

informatie en de mondelinge toelichting voor deze deugdelijkheidseis 

overeenkomt met de wettelijke voorschriften en daardoor bijdraagt aan een 

positief beeld van de te verwachten onderwijskwaliteit van dit onderdeel. 

Hieronder lichten wij dit kort toe. 

 

Toelichting 

Deze deugdelijkheidseis vraagt van de initiatiefnemer dat hij inzichtelijk maakt 

hoe de nieuwe school zal worden bestuurd, zodat de bestuursstructuur vanaf het 

begin voldoet aan de wettelijke eisen (conform art. 17a en 17b en - indien van 

toepassing - art. 30a van de WPO). In de wettelijke voorschriften zijn de principes 

van scheiding van de functies van intern toezicht en bestuur als 

bekostigingsvoorwaarden opgenomen. Die principes betreffen ten minste:  

- Een functionele of organieke scheiding tussen bestuur en intern toezicht.  

- Afspraken om de onafhankelijke rol van het intern toezicht te waarborgen, 

waaronder de benoeming van intern toezichthouders op basis van vooraf 

openbaar gemaakte profielen.  

De initiatiefnemer legt in statuten, een managementstatuut en/of een 

vergelijkbaar document vast hoe vanuit deze principes de taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen bestuur en intern toezicht (en 

indien van toepassing de directeur) verdeeld zijn. Ook laat de initiatiefnemer zien 

hoe de benoeming van de intern toezichthouders die de aanvraag mede hebben 

ingediend tot stand is gekomen. 
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In de aanvraag en de mondelinge toelichting is informatie opgenomen 

respectievelijk naar voren gekomen waaruit blijkt hoe de initiatiefnemer de 

besturing en het interne toezicht conform wetgeving wil gaan inrichten.  

 

Overige elementen van kwaliteit 

In het gesprek zijn geen overige elementen van kwaliteit aan de orde gekomen.  
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