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Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs

Toepassing bij
De Nieuwe School

I. Algemene bepalingen
Artikel 1 - Begripsbepalingen
In deze code wordt verstaan onder:
a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op de
Expertisecentra;
b) School: een school of instelling als bedoeld in de wet;
c) Bevoegd gezag: voor wat betreft bijzondere scholen de
stichting, vereniging of andere rechtspersoon, in de wet als
zodanig aangeduid; voor wat betreft openbare scholen het
college van burgemeester en wethouders of ander openbaar
orgaan, of de openbare of samenwerkingsstichting, in de wet als
zodanig aangeduid;
d) Organisatie: het geheel van scholen, organen en
functionarissen ressorterend onder het bevoegd gezag;
e) Schoolbestuur: het orgaan van het bevoegd gezag dat op
basis van statuten of een andere regeling belast is met de
verantwoordelijkheid voor de uitoefening van de taken en
bevoegdheden namens het bevoegd gezag;
f) Intern toezichtsorgaan: het orgaan van het bevoegd gezag dat
op basis van statuten of een andere regeling belast is met het
houden van toezicht;
g) Directeur: de directeur van een school, als bedoeld in de wet;
h) Belanghebbenden: personen, geledingen en organisaties
waarmee de organisatie nauw contact wenst te onderhouden;
i) Code: deze Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs;
j) PO-Raad: de sectororganisatie voor het primair onderwijs.
Artikel 2 – Verantwoordelijkheid ten aanzien van de code
1. De code is vastgesteld door de algemene ledenvergadering
van de PO-Raad.
2. De leden van de PO-Raad onderschrijven deze code. Zij
hanteren de uitgangspunten van de code bij hun dagelijks werk
en gaan op verantwoorde wijze om met de vrijheid die deze
code biedt.
3. De leden van de PO-Raad streven ernaar dat het gestelde in
deze code zoveel als redelijkerwijs mogelijk wordt toegepast
binnen op basis van de wet of anderszins geregelde
samenwerkingsverbanden waarbij zij aangesloten zijn.

De Nieuwe School is geen lid van de
PO Raad. Desalniettemin heeft De
Nieuwe School besloten om de code te
onderschrijven en de uitgangspunten
van de code bij het dagelijks werk te
hanteren en op verantwoorde wijze om
te gaan met de vrijheid die deze code
biedt.

Artikel 3 - Pas toe of leg uit
1. De leden van de PO-Raad zullen de bepalingen in deze code
naleven.
2. Daar waar leden menen niet te kunnen voldoen aan de
bepalingen in deze code maken zij aan hun belanghebbenden
en het bestuur van de PO-Raad kenbaar in hoeverre niet
voldaan is aan de bepalingen uit deze code en wat de reden
daarvan is.
3. Het gestelde in lid 2 geldt niet ten aanzien van die onderdelen
van deze code waarvan naleving wettelijk verplicht is.

Deze checklist is bedoeld om te laten
zien op welke wijze De Nieuwe School
de bepalingen in code naleeft en daar
waar De Nieuwe School niet kan
voldoen aan de bepalingen van deze
code, kenbaar te maken in hoeverre
niet aan de bepalingen is voldaan en
wat de reden daarvan is.
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Artikel 4 - Strijdigheid en voorrang
1. Indien op een bevoegd gezag codes vanuit meerdere
onderwijssectoren van toepassing zijn, dan maken het
schoolbestuur en het intern toezichtsorgaan in overleg een
keuze. Uitgangspunt hierbij is dat er op enig moment slechts
één code van toepassing is op de organisatie.
2. Het schoolbestuur en het intern toezichtsorgaan motiveren de
keuze en maken deze kenbaar aan de belanghebbenden en de
betreffende sectororganisaties.

Artikel 5 – Functiescheiding tussen bestuur en intern
toezicht
1. Het bevoegd gezag draagt zorg voor een scheiding tussen de
functies van bestuur en intern toezicht.
2. Binnen het kader van het gestelde in lid 1 zijn onder meer de
volgende modaliteiten mogelijk:
a) Onderbrenging van de functies van bestuur en intern toezicht
in twee verschillende organen van het bevoegd gezag. Daarbij
komt bijvoorbeeld de functie van bestuur bij een college van
bestuur of statutair bestuurder te berusten (‘het schoolbestuur’
als bedoeld in deze code) en de functie van intern toezicht bij
een raad van toezicht (‘het intern toezichtsorgaan’ als bedoeld
in deze code).
b) Onderbrenging van de functies van bestuur en intern toezicht
in één orgaan van het bevoegd gezag, waarbij scheiding van
bestuur en toezicht wordt gerealiseerd doordat binnen dat ene
orgaan bepaalde functionarissen met de uitoefening van het
bestuur worden belast en anderen met de uitoefening van intern
toezicht. Daarbij komt bijvoorbeeld de functie van bestuur bij de
uitvoerende leden van het bestuur te berusten (‘het
schoolbestuur’ als bedoeld in deze code) en de functie van
intern toezicht bij de toeziende leden van het bestuur (‘het intern
toezichtsorgaan’ als bedoeld in deze code).
In de situatie als hier bedoeld kan het voorzitterschap van het
orgaan, het doen van voordrachten voor benoeming van een
uitvoerend bestuurder en het vaststellen van de bezoldiging van
uitvoerend bestuurders niet aan een uitvoerende bestuurder
worden toebedeeld.
c) Feitelijke uitoefening van de functie van bestuur door een of
meer functionarissen in dienst van het bevoegd gezag op basis
van door het schoolbestuur gegeven volmacht, mandaat of
delegatie, waarbij het schoolbestuur zich onthoudt van feitelijke
uitoefening van de functie van bestuur en zich richt op
uitoefening van intern toezicht. Daarbij komt bijvoorbeeld de
functie van bestuur bij de met volmacht/mandaat/delegatie
belaste functionarissen te berusten (‘het schoolbestuur’ als
bedoeld in deze code) en de functie van intern toezicht bij het
schoolbestuur (‘het intern toezichtsorgaan’ als bedoeld in deze
code).
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De Nieuwe School is alleen actief in
het primair onderwijs en hanteert de
code goed bestuur voor primair
onderwijs.
Per (relevant) artikel van deze code
geeft De Nieuwe School aan op welke
wijze invulling is gegeven aan de
naleving van de code. Bij afwijking van
de code wordt uitgelegd waarom De
Nieuwe School van de code afwijkt.

De Nieuwe School brengt als volgt een
scheiding aan tussen de functies van
bestuur en intern toezicht:
- Het bestuur van De Nieuwe School
bestaat tenminste voor twee derde
uit leden van de vereniging en
maximaal een derde uit niet-leden
indien dit zorgdraagt
- Het bestuur bestaat uit vrijwilligers,
tenminste een voorzitter, een
secretaris en penningmeester en
eventueel algemene
bestuursleden, bij voorkeur in
oneven aantal.
- De leden van de vereniging De
Nieuwe School houden toezicht op
het bestuur van de school. Dit doen
de leden door middel van de
Algemene ledenvergadering (ALV)
of jaarvergadering waarin onder
andere het jaarverslag en de
jaarrekening door het bestuur
worden gepresenteerd en over het
gevoerde beleid verantwoording
wordt afgelegd.
- Naast de jaarvergadering in juni
wordt twee keer per jaar in
november en maart een
zogenaamde ‘mini ALV’
georganiseerd. In deze ALV’s
worden de leden door het bestuur
over het gevoerde beleid
geïnformeerd en hebben de ouders
gelegenheid om inspraak te
hebben.
- Tenslotte is een Commissie van
Toezicht (CvT) ingericht. Deze
commissie bestaat uit tenminste
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3. Het schoolbestuur en het intern toezichtsorgaan dragen er
zorg voor dat de wijze waarop de functies bestuur en intern
toezicht onderscheiden en gescheiden worden, vastligt in de
statuten en/of een reglement en/of het managementstatuut van
het bevoegd gezag. Daarbij regelen het schoolbestuur en het
intern toezichtsorgaan tevens welke organen en functionarissen
welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben,
hoe deze organen en functionarissen worden samengesteld c.q.
benoemd en welke werkwijze deze hanteren.
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twee, maximaal drie leden van de
vereniging. Deze leden worden
benoemd voor een periode van
twee jaar. Tijdens de ALV en de
mini ALV’s doet de CvT verslag
van haar toezichtfunctie op het
(financieel) beleid van het bestuur
van de vereniging.
De statuten van De Nieuwe School zijn
in 2013 aangepast, de CvT en de ALV
in juni en november zijn statutair
vastgelegd.
Verder heeft De Nieuwe School
reglementen opgesteld waarin taken,
verantwoordelijkheden en
bevoegdheden, de samenstelling c.q.
benoeming en werkwijze van het
schoolbestuur en de Commissie van
Toezicht zijn vastgelegd.
Het management statuut beschrijft de
mandatering van de directeur door het
bestuur en de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bestuur
en directeur.
Het toezichtskader van de CvT bevat
een beschrijving van de wijze waarop
de CvT toezicht houdt op het bestuur
van De Nieuwe School.
Verder beschikt de school over een
treasurystatuut waarin is opgenomen
op welke wijze de school omgaat met
de haar verkregen middelen.

Artikel 6 –Naleving
1. Het schoolbestuur en het intern toezichtsorgaan bespreken
en bevorderen naleving van deze code binnen de organisatie.
2. De PO-Raad bevordert naleving van deze code binnen de
aangesloten bevoegde gezagsorganen.

De code en de naleving daarvan wordt
ten minste een keer per jaar
besproken in het bestuur en met de
CvT.

II. Uitgangspunten
Artikel 7 - Opdracht
Bevoegde gezagsorganen binnen het primair onderwijs zijn
maatschappelijke instellingen met een specifieke
verantwoordelijkheid. Zij verzorgen de vorming en opleiding van
kinderen in de leeftijd van 4 tot circa 12 jaar en zorgen voor
kwalitatief goed onderwijs. Het schoolbestuur en het intern

De Nieuwe School is een algemeen
bijzondere basisschool voor
Jenaplanonderwijs. Het woord
algemeen staat voor de
toegankelijkheid voor alle kinderen,
zonder onderscheid van godsdienst of
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toezichtsorgaan zijn er namens het bevoegd gezag in ieder
geval verantwoordelijk voor dat:
- ieder kind het maximale rendement uit zijn of haar
mogelijkheden kan halen, doordat hij of zij het best mogelijke
onderwijs krijgt;
- de scholen adequate opbrengsten realiseren;
- de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen als
democratisch burger en lid van de samenleving (burgerschap);
- de leerlingen zich er van bewust worden dat leren positief
bijdraagt aan hun ontwikkeling en een ‘leven lang’ aan de orde
zou moeten zijn;
- de medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen en onder
optimale omstandigheden hun bijdrage aan deze processen
kunnen leveren (goed werkgeverschap);
- de beschikbare middelen op een effectieve en verantwoorde
wijze worden ingezet ter realisatie van deze opdracht.
Artikel 8 – Inrichting van de organisatie
1. Het schoolbestuur en het intern toezichtsorgaan dragen er
zorg voor dat de organisatie wordt ingericht op basis van
efficiency en effectiviteit ten aanzien van het realiseren van de
opdracht.
2. Het schoolbestuur en het intern toezichtsorgaan dragen zorg
voor een goede verdeling van taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden tussen de verschillende organen, in het
bijzonder tussen het schoolbestuur, het intern toezichtsorgaan
en de directeuren. Daarbij worden taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden in beginsel zo laag mogelijk in de
organisatie belegd.
3. Het schoolbestuur en het intern toezichtsorgaan dragen er
zorg voor dat de organisatie zo is ingericht dat deze het
vermogen heeft zich aan te passen aan een wijzigende
omgeving.
4. Medezeggenschap vormt een belangrijk onderdeel van de
organisatie met eigen bevoegdheden. Het schoolbestuur en het
intern toezichtsorgaan dragen er zorg voor dat de
medezeggenschapsorganen goed kunnen functioneren.

levensovertuiging. Het woord bijzonder
staat voor het feit dat het bestuur
gekozen wordt door de ouders van de
vereniging. Voor een nadere
uiteenzetting van de wijze waarop het
bestuur van De Nieuwe School
invulling geeft aan de opdracht zoals in
deze code is geformuleerd, wordt
verwezen naar het Schoolplan.
Het bestuur vindt goed
werkgeverschap erg belangrijk. De
wijze waarop zij daar invulling aan
geeft is vastgelegd in het schoolplan
en de jaarplannen.

Het bestuur van De Nieuwe School
draagt zorg voor een efficiënte en
effectieve inrichting van de organisatie.
De Nieuwe School is een zogenaamde
‘eenpitter’ waarbij sprake is van één
onderwijsorganisatie die wordt
bestuurd door een vrijwilligersbestuur
bestaande uit ouders en een
gemandateerde directeur. De directeur
geeft leiding aan het docententeam.
De Nieuwe School heeft een
Medezeggenschapsraad bestaande uit
twee leerkrachten en twee ouders. Het
bestuur en de Medezeggenschapsraad
overleggen tenminste één, indien
nodig twee keer per jaar, in aanvulling
op het overleg dat plaatsvindt in de
ALV’s.
Voor de financiën en salarisadministratie wordt gebruikgemaakt
van de diensten en deskundigheid van
Stichting Katholiek Onderwijs
Volendam (SKOV). De jaarrekening
wordt gecontroleerd door de externe
accountant.
De ALV en de Commissie van
Toezicht houden toezicht op het
bestuur.
Het bestuur en de Commissie van
Toezicht overleggen tenminste drie
keer per jaar.
De organisatie van De Nieuwe School
is relatief klein en overzichtelijk,
waarbij werkzaamheden direct met de
betreffende medewerkers worden
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belegd. Directie, bestuur en
Commissie van Toezicht waken voor
een zodanige organisatie dat deze zich
kan aanpassen aan een wijzigende
omgeving.

Artikel 9 – Professionals
1. Het schoolbestuur en het intern toezichtsorgaan creëren en
bewaken professionele ruimte voor het personeel van het
bevoegd gezag, ten minste door het bevorderen van een cultuur
waarin professionals gestimuleerd worden met elkaar in gesprek
te gaan om de kwaliteit van het eigen en elkaars professionele
handelen te versterken en eenzaamheid en
handelingsverlegenheid te doorbreken.
2. Het schoolbestuur en het intern toezichtsorgaan dragen zorg
voor een beleid dat gericht is op ontwikkeling en onderhoud van
de eigen deskundigheid en verantwoordelijkheid van het
personeel voor de kwaliteit van het onderwijs.
3. Het schoolbestuur en het intern toezichtsorgaan stellen een
eigen professionaliseringsagenda op die is gebaseerd op de
bestuurlijke taak en is afgestemd op de geformuleerde
bestuurlijke opgave en het daarvoor benodigde bestuurlijk
vermogen.

Artikel 10 – Interne verantwoording
De organen en functionarissen van het bevoegd gezag (ten
minste het schoolbestuur, het intern toezichtsorgaan en de
directeuren) verantwoorden zich tegenover elkaar en tegenover
de medezeggenschapsorganen, het personeel en de
ouders/verzorgers over de uitoefening van hun taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Het bestuur van De Nieuwe School
onderschrijft de uitgangspunten van dit
artikel en spant zich in om voldoende
ruimte te creëren voor het personeel
voor de verdere ontwikkeling in de
vorm van onderling overleg, scholing
en handelingsvrijheid. Dit beleid is
vastgelegd in het schoolplan. Middels
o.a. studiedagen, nascholing en
deelname aan conferenties wordt
invulling gegeven aan
deskundigheidsbevordering van het
personeel.
Het schoolbestuur en de Commissie
van Toezicht stellen met ingang van
schooljaar 2019/2020 een keer per
jaar een eigen professionaliseringsagenda op waarin de activiteiten
worden opgenomen die ervoor zorgen
dat ze hun verantwoordelijkheden op
een adequate wijze kunnen nemen.

Voor de interne verantwoording heeft
De Nieuwe School de volgende
momenten afgesproken:
- De jaarlijkse ALV of
jaarvergadering in juni.
- Twee keer per jaar een mini ALV in
november en maart.
- Bestuursvergaderingen eens in de
zes weken (10 vergaderingen per
jaar). Aan deze vergaderingen
nemen deel het bestuur en de
directeur.
- De Commissie van Toezicht komt
drie keer per jaar bijeen, samen
met de voorzitter, de secretaris en
de penningmeester om toezicht te
houden op het beleid.
- De voorzitter van het bestuur en de
directeur zijn verantwoordelijk voor
de interne verantwoording aan het
personeel.
- Tenminste één, indien nodig twee
keer per jaar vindt afzonderlijk
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Artikel 11 – Horizontale dialoog
1. Teneinde de opdracht optimaal te realiseren, dragen het
schoolbestuur en het intern toezichtsorgaan zorg voor een
beleid dat voorziet in een dialoog met belanghebbenden op alle
relevante niveaus van de organisatie.
2. In het beleid wordt in ieder geval aandacht besteed aan:
- wie ten minste als belanghebbenden van de organisatie
worden beschouwd;
- de wijze waarop de belanghebbenden worden betrokken in de
beleidscyclus;
- de wijze waarop informatie wordt verstrekt (en resultaten
worden teruggekoppeld).

Artikel 12 - Jaarverslag
1. In het jaarverslag leggen het schoolbestuur en het intern
toezichtsorgaan verantwoording af over de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan de interne verantwoording en de
horizontale dialoog.
2. In het jaarverslag wordt voorts gemeld:
- hoe de functies van bestuur en intern toezicht worden
uitgeoefend, welke organen daartoe zijn ingesteld, wie deel
uitmaakt van de betreffende organen, wie welke taken heeft en
wat de werkwijze is;
- in hoeverre de organisatie voldoet aan de bepalingen uit deze
code en de uitleg voor eventuele afwijkingen;
- welke resultaten op organisatie- en schoolniveau zijn behaald
ten aanzien van strategisch beleid, gestelde doelen en
leerresultaten.
3. Het jaarverslag wordt actief openbaar gemaakt.

III. Schoolbestuur
Artikel 13 – Taken en bevoegdheden schoolbestuur

overleg plaats tussen de
medezeggenschapsraad en het
bestuur, in aanvulling op de ALV’s.
Verder worden alle
belanghebbenden geïnformeerd
via de wekelijkse nieuwsbrief en de
website.

Naast de ALV organiseert het bestuur
twee keer per jaar een O&T (ouders en
team) café. Dit is een avond waarop
ouders de gelegenheid krijgen om met
het team van gedachten te wisselen
over een specifiek thema.
Verder is een vergaderschema
beschikbaar waarin afspraken zijn
gemaakt over de planning & control
cyclus, de uitwisseling van informatie
aan betrokkenen (CvT, bestuur,
directie, team, MR).

In het jaarverslag besteden het
bestuur, de Commissie van Toezicht
en de Medezeggenschapsraad en de
diverse commissies aandacht aan de
genoemde onderwerpen.
Ook wordt vermeld in hoeverre De
Nieuwe School voldoet aan de
bepalingen van deze code.
De resultaten op organisatie- en
schoolniveau (bij De Nieuwe School
hetzelfde) op gebied van strategisch
beleid, gestelde doelen en
leerresultaten worden in het
jaarverslag en het jaarplan
opgenomen.
Zowel het jaarverslag als het jaarplan
zijn terug te vinden op de website van
de school.
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1. Het schoolbestuur draagt zorg voor de besturing van de
organisatie waaronder wordt verstaan het uitvoering geven aan
de besturingsfilosofie en de opdracht van het bevoegd gezag,
het geven van richting, de verwerving van de nodige middelen,
het besteden en beheren daarvan en het adequaat doen
functioneren van de organisatie in het algemeen.
2. Het schoolbestuur beschikt over de benodigde
bevoegdheden ter uitvoering van de toebedeelde bestuurstaak.
3. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor uitoefening van de
aan hem toebedeelde bevoegdheden en kan daarop worden
aangesproken.
4. Het schoolbestuur draagt zorg voor naleving van de code
binnen de organisatie.

De taken en bevoegdheden van het
bestuur van De Nieuwe School zijn
vastgelegd in de statuten van de
vereniging en de bestuurstaken en
bestuur planning. Deze statuten zijn
opgenomen op de website van De
Nieuwe School.

Artikel 14 – Leidraad schoolbestuur
1. Bij de vervulling van zijn taak richt het schoolbestuur zich
naar de opdracht van het eigen bevoegd gezag alsmede naar
de opdracht als gesteld in artikel 7 van deze code.
2. Het schoolbestuur handelt en besluit integer en rechtmatig,
ten minste in overeenstemming met de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur en draagt zorg voor een integere
bedrijfsvoering.
Artikel 15 – Strategisch beleid
1. Het schoolbestuur draagt zorg voor een actueel strategisch
beleid met heldere doelen die gelden als leidraad voor de
organisatie.
2. In het strategisch beleid maakt het schoolbestuur onder meer
duidelijk hoe strategisch beleid op organisatieniveau zijn
vertaling vindt naar kwalitatief goed onderwijs en leerresultaten
voor kinderen.
3. Het schoolbestuur en het intern toezichtsorgaan evalueren
regelmatig de realisatie van het strategisch beleid en de
geformuleerde doelen binnen een vaste cyclus voor planning &
controle.
4. Het schoolbestuur onderzoekt periodiek en op
gestructureerde wijze welke onzekere factoren het realiseren
van zijn strategisch beleid en doelen in de weg kunnen staan.

Het bestuur onderschrijft de leidraad
zoals bedoeld in artikel 14.

Het bestuur werkt samen met de
directeur het strategisch beleid uit.
In de ALV wordt het strategisch beleid
aan de leden gepresenteerd. Hierbij
wordt ook aandacht besteed aan de
realisatie van de doelstellingen van De
Nieuwe School.
De Commissie van Toezicht evalueert
regelmatig de realisatie van het
strategisch beleid en de geformuleerde
doelen binnen een vaste cyclus voor
planning & controle.
Het bestuur stelt een risicoanalyse op
die tenminste eens per jaar wordt
geëvalueerd en geactualiseerd. Deze
risicoanalyse gaat in op de kans en de
impact dat gestelde strategische
doelen en beleid niet gerealiseerd
kunnen worden.

Artikel 16 – Cultuur
1. In de besturing van de organisatie richt het schoolbestuur
zich niet alleen op de resultaten, maar ook op de wijze waarop
deze tot stand komen (zoals cultuur, processen en condities).
2. Het schoolbestuur bevordert een organisatiecultuur binnen de
organisatie die het mogelijk maakt dat werknemers en andere
belanghebbenden melding durven te maken van door hen

Het bestuur van De Nieuwe School
hanteert de basisprincipes van het
Jenaplanonderwijs als leidraad voor de
organisatiecultuur. De wijze waarop dit
vorm wordt gegeven is opgenomen in
het schoolplan.
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vermoede onregelmatigheden binnen de organisatie. Daarbij
behoort bescherming van de rechtspositie van degene die
dergelijke zaken aan de orde stelt.
Artikel 17 - Informatie
Het schoolbestuur draagt er zorg voor dat het intern
toezichtsorgaan beschikt over de informatie die vereist is voor
de uitoefening van intern toezicht en horizontale dialoog.

Artikel 18 – Inrichting en functioneren van het
schoolbestuur
1. Het schoolbestuur is zodanig ingericht dat het zijn taak naar
behoren kan uitoefenen.
2. Indien het schoolbestuur uit meerdere personen bestaat,
wordt duidelijk omschreven wie welke taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft.
3. Het schoolbestuur treedt als eenheid naar buiten.
4. Het schoolbestuur vraagt feedback op het eigen functioneren.
5. Het schoolbestuur evalueert regelmatig zijn functioneren en
professionaliseringsactiviteiten.
6. De uitkomsten van het vierde en vijfde lid bespreekt het
schoolbestuur met het intern toezichtsorgaan.
.
Artikel 19 - Onafhankelijkheid
1. Ieder lid van het schoolbestuur dient zich ten opzichte van
medebestuurders, het intern toezichtsorgaan en ieder
deelbelang van de organisatie onafhankelijk en kritisch te
kunnen opstellen.

Het bestuur hanteert een vast
vergaderschema waarin de planning &
controlcyclus is uitgewerkt. Hierin is
aangegeven welke informatie op welk
moment beschikbaar is voor
betrokkenen (ALV, CvT, bestuur,
directie, team, MR, Inspectie van het
Onderwijs, ministerie van OCW). Drie
keer per jaar is overleg tussen bestuur
en CvT. Daarnaast kan de CvT zelf
informatie opvragen aan directeur en
bestuur.
Het bestuur neemt na elke vergadering
een bestuurbericht op in weeknieuws.
Het bestuur heeft de taken en
bevoegdheden verdeeld in
portefeuilles per bestuurslid.
Jaarlijks evalueert het bestuur in juni
zijn eigen functioneren en vraagt
daarbij feedback van de CvT, de ALV,
de MR en directeur en team.
Met ingang van schooljaar 2019/2020
evalueert het bestuur samen met de
Commissie van Toezicht jaarlijks de
professionaliseringsactiviteiten en
plant de activiteiten voor het komende
jaar.
Alle bestuursleden worden
voorgedragen door de ALV. Tenminste
twee derde van het bestuur bestaat uit
leden (zijnde de ouders van de
kinderen die op De Nieuwe School
onderwijs volgen). Vanuit dat
perspectief onderschrijven de
bestuursleden de uitgangspunten
zoals genoemd in dit artikel.

2. Een lid van het schoolbestuur kan niet tegelijkertijd de
functie van intern toezichthouder vervullen bij een andere
organisatie in dezelfde sector. Een lid van het schoolbestuur
kan ook niet tegelijkertijd de functie van toezichthouder
vervullen bij een organisatie in een aanpalende onderwijssector
in hetzelfde voedingsgebied. Voorts is het gestelde in artikel
Artikel 297a BW is bedoeld voor
stichtingen en dus voor deze
297a BW van toepassing.
3. Een (oud)toezichthouder van de organisatie is voor een
periode van vier jaar niet benoembaar als bestuurder van
dezelfde organisatie.
4. Een lid van het schoolbestuur meldt een potentieel
tegenstrijdig belang bij de voorzitter van het intern
toezichtsorgaan.

vereniging niet van toepassing.
Het bestuur hanteert een rooster van
aftreden om te bewaken dat de in de
statuten van de vereniging opgenomen
termijnen worden nageleefd.
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5. Het aanvaarden van een (on)betaalde nevenfunctie door een
lid van het schoolbestuur is afhankelijk van de goedkeuring van
het intern toezichtsorgaan.
6. Betaalde of onbetaalde nevenfuncties van het schoolbestuur
worden vermeld in het jaarverslag.
7. Iedere schijn van belangenverstrengeling tussen de
organisatie en het schoolbestuur wordt voorkomen.

Tenminste eens per jaar wordt dit
rooster van aftreden besproken en
worden de functies en nevenfuncties
van de bestuursleden besproken en
geëvalueerd.

IV. Intern toezichtsorgaan
Artikel 20 – Taken en bevoegdheden intern toezichtsorgaan
1. Het intern toezichtsorgaan houdt toezicht op het functioneren
van de organisatie in het algemeen en het schoolbestuur in het
bijzonder.
2. Het intern toezichtsorgaan is belast met vaststelling dan wel
goedkeuring van de begroting, het jaarverslag (inclusief het
bestuursverslag en de jaarrekening) en het strategisch beleid en
eventueel andere daartoe binnen het bevoegd gezag daartoe
aangewezen besluiten.
3. Het intern toezichtsorgaan draagt zorg voor aanwijzing van
de accountant die belast is met de controle van de jaarrekening.
4. Het intern toezichtsorgaan draagt zorg voor de inrichting van
het bevoegd gezag, ten minste door middel van een
goedkeuringsrecht ten aanzien van statutenwijziging.
5. Indien sprake is van een bezoldigd schoolbestuur dan wel
een of meer functionarissen die op basis van volmacht of
mandaat feitelijk zijn belast met uitoefening van bestuurlijke
taken en bevoegdheden, dan vervult het intern toezichtsorgaan
het werkgeverschap ten opzichte van deze functionarissen.
Daaronder is ten minste begrepen uitoefening van de
bevoegdheden ten aanzien van benoeming, schorsing, ontslag
en beloning. Ten aanzien van de in een dergelijke situatie toe te
passen beloning, houdt het intern toezichtsorgaan zich aan een
daartoe door de PO-Raad vast te stellen of aan te wijzen
leidraad..
6. Het intern toezichtsorgaan staat het schoolbestuur met raad
terzijde en fungeert als klankbord.

Artikel 21 – Leidraad intern toezichtsorgaan
1. Bij de vervulling van zijn taak richt het intern toezichtsorgaan
zich naar de opdracht van het eigen bevoegd gezag alsmede
naar de opdracht als gesteld in artikel 7 van deze code.
2. Aandachtspunten van het intern toezichtsorgaan zijn ten
minste:

De Algemene Ledenvergadering is het
intern toezichtsorgaan van De Nieuwe
School. De ALV benoemdt een
Commissie van Toezicht om haar te
helpen bij deze interne
toezichtsfunctie. De taken en
bevoegdheden van de Commissie van
Toezicht zijn vastgelegd in het
toezichtskader voor de Commissie van
Toezicht.
Het in lid 4 opgenomen
goedkeuringsrecht is voorbehouden
aan de ALV.
Het schoolbestuur van De Nieuwe
School is onbezoldigd. Derhalve is lid
5 niet van toepassing.
Door drie ALVs per jaar en door
instelling van een Commissie van
Toezicht die drie keer per jaar overlegt
met het bestuur, staat het intern
toezichtsorgaan het schoolbestuur met
raad terzijde en fungeert het als
klankbord.

Op de Algemene Ledenvergaderingen
worden de aandachtspunten zoals
genoemd in lid 2 geagendeerd.
De Commissie van Toezicht hanteert
een toezichtskader. In dat kader is
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- de kwaliteit van het door de organisatie geboden onderwijs;
- rechtmatig en integer bestuur en beheer van de organisatie;
- rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige
bestemming en aanwending van middelen;
- naleving van de code.
3. Het intern toezichtsorgaan stelt een toezichtskader vast
waarin wordt geëxpliciteerd op welke criteria het intern toezicht
zich voorts in het bijzonder richt.
Artikel 22 – Informatiebehoefte intern toezichtsorgaan
1. Het intern toezichtsorgaan is verantwoordelijk voor zijn eigen
informatievoorziening. Het formuleert zijn informatiebehoefte ten
opzichte van het schoolbestuur, doch voorziet ook zichzelf
anderszins van de benodigde informatie.
2. Het intern toezichtsorgaan pleegt tenminste tweemaal per
jaar overleg met de (gemeenschappelijke)
medezeggenschapsraad.

aangegeven op welke wijze de
Commissie van Toezicht invulling geeft
aan het toezicht op de in lid 2
opgenomen aandachtspunten.

Artikel 23 - Inrichting en functioneren
1. Voor de leden van het intern toezichtsorgaan worden
profielen opgesteld die zijn afgestemd op hun taken en
bevoegdheden. Deze profielen worden openbaar gemaakt.
2. Ten aanzien van het intern toezichtsorgaan wordt duidelijk
omschreven wie welke taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden heeft.
3. Leden van het intern toezichtsorgaan hebben een van
tevoren vastgestelde zittingstermijn, waarbij is geregeld hoe
wordt gehandeld aan het einde van deze termijn. De totale
zittingsduur van een lid van het intern toezichtsorgaan bedraagt
maximaal acht jaar.
4. Het intern toezichtsorgaan treedt als eenheid naar buiten.
5. Het intern toezichtsorgaan is verantwoordelijk voor de
kwaliteit van zijn eigen functioneren en
professionaliseringsactiviteiten en evalueert deze jaarlijks. De
uitkomsten van de evaluatie bespreekt het intern
toezichtsorgaan met het schoolbestuur.

De Commissie van Toezicht en het
bestuur vergaderen tenminste drie
keer per jaar. De Commissie van
Toezicht wordt voorafgaand aan de
vergadering geïnformeerd over de te
bespreken onderwerpen en hebben
gelegenheid de agenda met
bijbehorende informatie naar eigen
behoefte aan te passen.
De CvT heeft tenminste één en indien
nodig twee keer per jaar overleg met
de medezeggenschapsraad, in
aanvulling op de ALV’s.

De taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de Commissie van
Toezicht zijn vastgelegd in het
toezichtskader van de Commissie van
Toezicht. Ook is hierin opgenomen
welke ervaring en deskundigheid
gewenst is voor de leden van de
Commissie van Toezicht. De
zittingstermijn voor de leden van de
Commissie van Toezicht is statutair
vastgelegd. Deze bedraagt twee jaar
met de mogelijkheid om leden
maximaal nog een termijn van twee
jaar aan te stellen.
De Commissie van Toezicht hanteert
een rooster van aftreden om de in de
statuten gestelde termijnen worden
bewaakt, als ook samenstelling en
profiel.
Eens per jaar evalueert de Commissie
van Toezicht de professionaliseringsactiviteiten met het bestuur en plant de
activiteiten voor het volgende jaar.

Artikel 24 – Onafhankelijkheid

1. Ieder lid van het intern toezichtsorgaan dient zich ten
opzichte van medeleden, het schoolbestuur en ieder
deelbelang van de organisatie onafhankelijk en kritisch te

Voorwaarden voor onafhankelijkheid
zijn uitgewerkt in het toezichtskader
van de Commissie van Toezicht.
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kunnen opstellen. Dit geldt derhalve ook voor leden van het
intern toezichtsorgaan die op basis van enige voordracht zijn
benoemd.
2. Een lid van het intern toezichtsorgaan kan niet tegelijkertijd
de functie van bestuurder vervullen bij een andere organisatie in
dezelfde sector. Een lid van het intern toezicht kan ook niet
tegelijkertijd de functie van bestuurder vervullen bij een
organisatie in een aanpalende onderwijssector in hetzelfde
voedingsgebied.
3. Een lid van het intern toezichtsorgaan kan geen lid van een
intern toezichtsorgaan zijn bij een andere organisatie in dezelfde
of aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied.
Voorts is het gestelde in artikel 297b BW van toepassing.
4. Een lid van het intern toezichtsorgaan meldt een potentieel
tegenstrijdig belang bij de voorzitter van het intern
toezichtsorgaan.
5. Hoofd- en (on)betaalde nevenfuncties van het intern
toezichtsorgaan worden gemeld bij de voorzitter van het intern
toezichtsorgaan en vermeld in het jaarverslag.
6. Iedere schijn van belangenverstrengeling tussen de
organisatie en het intern toezicht wordt voorkomen.
Artikel 25 - Vergoeding
1. Het intern toezichtsorgaan bepaalt de vorm en de hoogte van
de eigen vergoeding. Het intern toezichtsorgaan richt zich hierbij
naar een daartoe door de PO-Raad vast te stellen of aan te
wijzen leidraad.
2. Het intern toezichtsorgaan maakt de vergoedingsregeling
openbaar en verantwoordt deze jaarlijks in de jaarrekening.

IV. Slotbepalingen
Artikel 26 - Invoering van de code
1. Deze code treedt per 1 augustus 2017 in werking.
2. Deze code geldt voor onbepaalde tijd, onverlet de
bevoegdheid van de PO-Raad om op enig moment tot wijziging
of intrekking over te gaan.
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Artikel 297b heeft betrekking op
stichtingen en is niet van toepassing
voor deze vereniging.
De Commissie van Toezicht hanteert
een rooster van aftreden om de in de
statuten gestelde termijnen worden
bewaakt, als ook samenstelling en
profiel.
De functie van de Commissie van
Toezicht is onbezoldigd.

Het bestuur van De Nieuwe School en
de leden van de Commissie van
Toezicht bestaan uit onbezoldigde
vrijwilligers. De directeur en
medewerkers wordt beloond volgens
de richtlijnen van de CAO.
De jaarrekening geeft een toelichting
op de bezoldiging van het bestuur.

