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Arl. l.Algemeen
I . BesfuringsÍilosofre "porticipotief besfuren "
Er zijn twee sturingsniveous binnen de Stichting: de school en de Stichting ols geheel.
Directeuren zijn verontwoordelijk voor de dogel'tjkse gong von zoken op school en
Ieggen hierover verontwoording of oon het College von bestuur.

De Stichting heeft "porticipotief besturen" ols besturingsfilosofie. Dit betekent dot
elke school binnen bepoolde koders de ruimte heeft een eigen onderwijskundige en
levensbeschouwelijke identiteit te ontwikkelen. Dif in dioloog met beïrokkenen in en
rondom de school. Verontwoordel'rjkheden en bevoegdheden die doormee
somenhongen worden zo lcog mogelijk binnen de orgonisoiie gelegd. Doormee
wordt het beleidsvormend vermogen von de scholen versterkt en hebben deze
eenheden een optimole eigen beslissingsruimte om zelf vorm ie geven oon hun
eigen lokole situotie.

2. Eefrokkenheidmodel "educqlief portnerschap"
Educotief portnerschop is één von de woorborgen voor betrokkenheid von ouders
en ondere betrokkenen bij de school. School en ouders hebben nomelijk een
collectief doel. Somen bepolen zij op welke wijze de school en de ouders op elkoor
worden betrokken. Zij vormen een gemeenschop woorvon olle leden de doelen
over vorming, opvoeding en identiteit delen.
De odviserende rol die doorin voor ouders met nome weggelegd is, ligi op het
gebied von kwoliteit von onderw'rjs en de onderwijskundige en levensbeschouwelijke
identiteit von de school.

Heï educotief portnerschop is terug te vinden bij de schoolodviescommissie. de
oudervereniging en de medezeggenschopsrood. Doormee zijn ouders op de
onder de stichting Cotent vollende scholen in vier foses bij het beleidsvormings-
pr,oces op scholen betrokkeri:

- klonkborden (vioSchoolodviescomrnissie);
- voststelling door instemming en odvies (vio de MR);
- uitvoering (vio de Ouderrood, met nome voor ondersteunende octiviieiten);
- evoluotie (hierbij kunnen Schoolodviescommissie, MR en Ouderrood

betrokken zijn, of honkelijk von het themo ).
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Dit reglement goot verder (olleen) over de schoorodviescommissie.

An.2. Doel en took schoolodviescommissie
De SAC stoot de directeur met rood en dood bij over olle onderwerpen die spelen
binnen en rondom de schoolgemeenschop. Het overleg mel de directeur is gericht
op ofstemming (klonkbordfunctie) en opinievorming.
De sAC heeft uitdrukkelijk geen 'bestuurlijke' rol. voor formeelzeggenschop
(instemming- en odviesrecht) is de MR het primoire orgoon.

De directeur von de school droogt er zorg voor dot de commissie beschikt over
informotie woorvon in redel'rjkheid oongenomen kon worden dot deze noodzokelijk
of wenselijk is voor een goed functioneren von de SAC. De informotievooziening
krijgt vorm en inhoud op een in onderling overleg - tussen SAC en directeur - te
bepolen wijze.

Noost de klonkbordfunctie/opinievorming is de SAC bevoegd oon de directeur
gevroogd en ongevroogd odvies uii te brengen over olle zoken de school
betreffende. De directeur reogeeri hierop zo spoedig mogelijk doch uiterl'rjk binnen
vier weken.

Arl. 3. so menstelling, too kverdeling, werkwijze sc hoolodviescommissie
1. Somensfe//ing en oonÍo//eden.
De SAC besioot uit minimool drie en moximool v'ljf leden. De leden zijn ouder von
één of meerdere kinderen op de betreffende school. Alle leden onderschrijven doel
en grondslog von de Stichting en de school. De SAC kon (incidenÍeel) op ofroep
worden oongevuld met vertegenwoordigers uit de lokole gemeenschop. De
directeur bepoolt wonneer dit wenselijk is.

Bij de somenslelling von de SAC worden de volgende beginselen in ocht genomen:
- Kondidoten hebben een betrokkenheid bij en offiniteit met hei onderwijs

in het olgemeen en de school in het bijzonder.
- Er kon een zetel ingevuld worden in overleg met of op voordrocht von de

porochie woorbinnen de school gelegen is;
- Kondidoten hebben op een bepoold beleidsterrein know how von de

lokole situoÍie. Diversiteit von de beleidsterreinen ís doorbij uitgongspunt
- Er wordt gesireefd noor een zo goed mogelijke ofspiegeling von de

ouderpopulotie.
- Zitting hebben in MR en SAC tegelijk is niet toegesïoon.

De directeur is belost met de werving/"benoeming" von de leden.

2. Ziffinasduur en roosfer von oftreden.
SAC leden hebben zitting voor een tijdvok von vier joor, volgens een op te stellen
rooster von oftreden. Een oftredend lid is terstond voor moximool één periode von
vier joor herbenoemboor.

3. Vocofures
De directeur stelt olle geledingen binnen de schoolwoorin ouders porticiperen
olsook olle overige ouders/verzorgers ten minste drie moonden vóór het t'rjdstip
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woorop in een vocoture volgens het rooster von oftreden moet worden voorzien,
von de betreffende vocoture op de hoogie. Een profielschets word'l bijgevoegdr.
Kondidoten melden zich bij de directeur.

Bij een tussent'rjdse vocoture stelt de directeur de geledingen in het vorige lid
genoemd binnen veertien dogen no het ontstoon doorvon op de hoogte. ook
worden olle ouders zo spoedig mogel'rjk op de hoogÍe gesleld. Binnen zes weken no
het ontstoon von de vocoture wordt gestreefd de vocoture ingevuld te hebben (zie
verder vorige olineo).

4. Voorzttter en secreforis
De commissie kiest uit zijn midden een voorzitter, een plootsvervongend voorzitter,
een secretoris en een plootsvervongend secretoris.
De voozitter, bij diens ofwezigheid zijn plootsvervonger, veriegenwoordigl de SAC
tezomen met de secretoris. De voorzitter overlegt met de directeur over oontol,
ploots, dog en uur von de overlegmomenten, mookt somen met de direcieur een
ogendo voor een bijeenkomst, en sïelt hiervon de secreioris op de hoogte. De
voorzitter leidt het overleg en tekent met de secreÍoris een octiepunten-
/besluitenl'ljst, nodot deze door de SAC zijn vostgesteld.

De secreÍoris. bij diens ofwezigheid zijn plootsvervonger. vertegenwoordigt de SAC
tezomen met de voorzitter. De secretoris schr'rjft de ogendo voor hei overleg uit. De
ingekomen stukken worden door de secretoris tijdens het overleg overlegd, en
desgewenst voorgelezen. De secretoris droogt zorg voor het opstellen von een
octiepunten-/besluitenlijst. De secretoris ziet toe op de noleving von het door de SAC
opgestelde rooster von oftreden.

5. Hef overleg
De SAC overlegt minimool twee mool per joor met de directeur. De directeur stelt in
overleg met de voorzitter een joorplonning op.
Afhonkelijk von het onderwerp dot wordt besproken op een overlegmoment kon de
somenstelling von de SAC wisselen (evi. geeft de directeur oon dot oonvulling SAC
door een vertegenwoordiger vonuit de lokole gemeenschop m.b.t. het te
bespreken themo gewenst is.)

Art.4 Tussenlijds ottreden leden von de commissie
Leden von de SAC treden tussentijds of op eigen vezoek. don wel wonneer de
meerderheid von de commissie hiertoe verzoekt.

Arl. 5 Verontwoording door schoolodviescommissie
De SAC verontwoordt hoor octiviteilen in een SAC joorverslog2 voor
wot betreft:

l. de somenstelling von de SAC en de wijzigingen doorin (inclusief de
tookverdeling en voor de school von belong z'rjnde nevenfuncties von de
leden);

2. de posiiie die de leden innemen op het rooster von oftreden (eerste
benoeming, eersie termijn, herbenoeming, tweede termijn, doïum von

r Algemene profielschets in bijloge
2 Wordi door de directeur bij de monogementropportoge von december gevoegd die noor het College von
Bestuur gool.
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oftreden);
3. de door de SAC verrichte werkzoomheden;
4. oon de orde gekomen onderwerpen.

Joorl'tjks evolueert de direcïeur met de SAC het functioneren von de Schoolodvies-
commissie.

Art. ó Gedrogsregels leden von de schoolodviescommissie
l. De leden von de SAC hondelen vonuit en in het belong von de

Stichiing/school, conform de doelstellingen. die doortoe in de stotuten von
de stichting en het schoolplon von de school zijn vostgelegd.

2. Elk lid von de SAC heeft de plicht te vermijden dot er een
belongenverstrengeling tussen de Stichting/school en het lid von de SAC
ontstoot, don wel de sch'rjn von een belongenverstrengeling door het lid
wordi opgeroepen.

3. lndien een lid von de SAC voorziet doÍ (de schijn von) een tegenstr'rjdig
belong of onverenigboorheid voor zichzelf of een onder lid von de SAC zou
kunnen optreden meldt hij dit terslond oon de voorzitier von de SAC. lndien
noor het oordeel von de SAC zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet,
wooryon de bezworen kunnen worden opgelost door een t'rjdel'ljke
voorziening. don werki het betrokken lid oon die voorziening mee. lndien noor
het oordeelvon de SAC een meer don incidentele onverenigboorheid von
belongen oon de orde is don beeindigd het betreffende rid deze
nevenfunctie of nevenwerkzoomheden.

4. lndien een lid von de SAC voorziet dol een nevenfunctie of
nevenwerkzoomheden invloed zol (goon) hebben op de positie ols lid von de
SAC don wel op de poriicipotie oon de werkzoomheden von de SAC don
meldt hij dit terstond oon de voorzitter von de SAC. lndien noor het oordeel
von de SAC de stotus von de SAC negotief beinvloed wordt of de porticipotie
oon de werkzoomheden von de SAC schode ondervindt don beëindigt het
betreffende lid deze nevenfunctie of nevenwerkzoomheden.

5. De leden von de SAC zijn verplicht tot geheimhouding von hetgeen hun uit
hoofde von hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit
de oord von de zook volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting
eindigt niet bij de beëindiging von het lidmootschop von de SAC.

6. Een lid von de SAC doet geen publieke uitsproken over besluiten von de SAC,
von de directeur c.q. het College von Bestuur, tenzij op verzoek von, don wel
no overleg met de directeur von de school.

7. De leden von de SAC zullen zich ervon onthouden:
- middell'rjk of onmiddelhJk geschenken, provisie of loon oon te nemen of te

vorderen von personen die ten behoeve von de Stichting/school
werkzoom z'rjn don wel von (potentiële) leveronciers von de
Stichting/school;

- von ouders of von derden met wie zij door hun functie in oonroking
komen, giften of beloning oon te nemen of te vorderen;

- zonder schriftelijke voorofgoonde'foestemming von het College von
Bestuur personen in diensi von de Stichting/schoolvoor persoonlijke
doeleinden werkzcomheden te loten verrichten of iets dot oon de
Stichting/school toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken;

- zonder schriftelijke voorofgoonde toestemming von het College von
Besfuur deel te nemen oon het toezicht of het bestuur von
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rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of díensten ten
behoeve von werkgever kunnen offreren don welsomen werken met de
onderw'tjsinstellin g (en) do n wel voor so menwerking in oo n merking komen.

Art. 7 Wijziging reglemenl
Dit reglement kon door het College von Bestuur worden oongevuld en gewijzigd.
De Rood von Toezicht keurt het reglement goed.

Aldus vostgesteld door het College von

Voozitter

Bestuur d.d. 21 september 2012
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ATGEMEEN PROFIET I.EDEN SAC

Het verdient oonbeveling dot de Schoolodviescommissie zodonig is somengesteld dot:

o. er voldoende offiniteit en verbondenheid is met de doelstellingen en de funciie
von de school;

b. er een brede lokole binding en een doormee somenhongend functioneel

netwerk wordt bereikt;

c. er een spreiding is von mootschoppel'rjke ochtergronden, deskundigheden en

disciplines, woorbij o.m. gedocht wordt oon onderwijskundige, finoncieel-

economische, juridische, sociole en bedrijfskundige ochtergronden;

d. de leden von de SAC ien opzichte von elkoor onofhonkel'rjk en kriiisch

opereren;

e. er odequooi wordt voorzien in de odvies- en klonkbordfunctie ten behoeve von

het de directeur von de school.

Aonvullende competenties:

o. hef vermogen en de ottitude om de directeur von de school met rood en ols

klonkbord ierzijde te stoon;

b. het vermogen om de hoofdlijnen von het beleid von de schoolin somenhong

te bezien;

c. het vermogen om odvies in teomverbond uit te oefenen;

d. zorgvuldigheid, integriteit, en een onqfhonkelijke opstelling;

e. voldoende beschikboorheid (tijd en oondocht);

f. een {pro)octieve opstelling;


