Belangrijke wijzigingen bij wijziging
Vereniging wordt Stichting
In Artikel 3 Doel
1. De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding
van scholen voor christelijk basisonderwijs en scholen voor
samenwerkingsonderwijs.
2. De stichting bevordert het aanbieden van christelijk basisonderwijs in scholen
voor christelijk basisonderwijs en/of scholen waarbinnen ruimte is voor meerdere
identiteiten in de regio Noordwest Fryslân.
3. Zij tracht dit doel te verwerkelijken door het zoeken van samenwerking in alles
wat tot de regionale en algemene belangen van het Christelijk onderwijs behoort,
door het houden van vergaderingen en voorts door alle andere wettige middelen,
welke tot het gestelde doel dienstig zijn.
De scholen van de vereniging kennen een open toelatingsbeleid en gaan
respectvol om met anders- en niet gelovigen.
4. De stichting stelt zich voorts ten doel via onderwijs en ondersteuning van de
persoonlijkheidsontwikkeling kinderen de mogelijkheid te bieden een
ononderbroken groei door te maken en vaardigheden te ontwikkelen die hen in
staat stellen bij hen passend onderwijs te volgen.
Daarbij werkt de stichting nauw samen met haar eigen organisatie voor de
kinderopvang. De stichting Kinderopvang Noardwest Fryslân heeft ten doel de
niet onderwijsactiviteiten te organiseren binnen het kindcentrum, waar kinderen
in de leeftijd van nul tot en met twaalf jaar gedurende de dag komen om te leren,
te spelen, zich te ontwikkelen en anderen te ontmoeten, waarbij een totaalpakket
wordt geboden op het gebied van educatie, voorschoolse educatie, opvang,
ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.
De kindcentra maken integraal deel uit van de scholen van de stichting CBO
NWF.
5. De stichting wil vanuit de grondslag vorm en inhoud geven aan kwalitatief goed
onderwijs en opvoeding in waarden en normen.
6. Zij beoogt niet het maken van winst.
Geschrapt: art. 6 leden
In Artikel 6 Raad van Toezicht
1. De raad bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste acht personen welke worden
benoemd door coöptatie. Een lid wordt benoemd op voordracht van de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
In Artikel 8 College van Bestuur
1. Het bestuur bestaat uit ten minste één natuurlijke persoon, de voorzitter. Wordt
het bestuur door meerdere personen gevormd, dan vormen zij gezamenlijk de
algemene directie. Het bestuur kent een voorzitter en één of meerdere leden.
Het bestuur is bevoegd gezag in de zin van de wet op het Primair Onderwijs.
6. Bij belet of ontstentenis van een éénhoofdig bestuur, dan wel beide leden van
het bestuur, wordt het bestuur waar genomen door een interim bestuurder, een
persoon die daartoe door de raad wordt aangewezen, onverminderd de
verplichting van de raad om zo spoedig mogelijk door benoeming in een

bestaande vacature te voorzien. Deze interim bestuurder wordt benoemd met
alle bevoegdheden van het bestuur.

Geschrapt artikel 16 Algemene Vergadering
Geschrapt artikel 17 Besluitvorming en verkiezingen v.d. ALV

in Artikel 16 Statutenwijziging
1. Wijziging van deze statuten is mogelijk op voorstel van het bestuur en bij besluit
van de raad in een vergadering waarin tenminste twee derde van de in functie
zijnde leden van de raad aanwezig zijn.
De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste zeven
dagen bedragen.

