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Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem 
 
Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 
In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 
a. de vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem; 
b. de statuten: de statuten van de vereniging; 
c. het werkgebied: de regio PO 26-02 als aangegeven in de ministeriële regio-indeling Passend 

Onderwijs. 
d. lid: een lid van de vereniging, te onderscheiden in: 

- lid met A-status: de rechtspersoon die een of meer scholen of vestigingen in stand houdt 
in het werkgebied van de vereniging en als lid bij de vereniging is aangesloten en 

- lid met B-status: de rechtspersoon die uitsluitend een of meer scholen of vestigingen in 
stand houdt in een ander werkgebied en als lid bij de vereniging is toegelaten; 

Voor zover in dit reglement niet uitdrukkelijk anders bepaald, geldt het gestelde ten 
aanzien van een lid zowel voor leden met A-status als voor leden met B-status. 

e. de algemene vergadering: de algemene vergadering van de vereniging als bedoeld in de 
statuten; 

f. het bestuur: het bestuur van de vereniging als bedoeld in de statuten. 
g. de directeur: de directeur van de vereniging als bedoeld in de statuten: 
h. een school:  een school of een vestiging van een school voor primair onderwijs ressorterend 

onder het bestuur van een van de leden van de vereniging en vallend binnen het werkgebied van 
de vereniging. 
 

Artikel 2 
Dit is het huishoudelijk reglement van de vereniging als bedoeld in (onder andere) artikel 17 van de 
statuten. 
Het gestelde in de statuten blijft van kracht en wordt in dit reglement niet herhaald (tenzij voor de 
leesbaarheid noodzakelijk).  
Bij onverhoopte tegenstrijdigheid prevaleert het gestelde in de statuten steeds boven het gestelde 
in dit reglement. 
 
Leden en algemene vergadering 
 
Artikel 3 
Een rechtspersoon die zich aanmeldt als lid van de vereniging met B-status, wordt alleen als zodanig 
toegelaten indien wordt voldaan aan de in dit kader geldende voorwaarden gesteld in artikel 18a lid 
5 WPO. In bijzondere gevallen kan de algemene vergadering aan het lidmaatschap bijzondere 
voorwaarden verbinden. 
 
Artikel 4 
1. Een als lid aangesloten rechtspersoon laat zich als regel in de algemene vergadering van de 

vereniging vertegenwoordigen als bedoeld in artikel 6 lid 2 van de statuten door een natuurlijk 
persoon die binnen de betreffende rechtspersoon belast is met bestuurlijke taken en 
bevoegdheden (en derhalve niet door een persoon die binnen deze rechtspersoon het intern 
toezicht uitoefent). 

2. Een als lid aangesloten rechtspersoon legt vast, welke persoon is aangewezen om de 
rechtspersoon te vertegenwoordigen in de uitoefening van rechten en plichten verbonden aan 
het lidmaatschap alsmede eventuele beperkingen in die vertegenwoordiging, een en ander als 
bedoeld in artikel 6 lid 2 van de statuten.  

3. De in lid 2 bedoelde aanwijzing blijft van kracht totdat de als lid aangesloten rechtspersoon 
deze, voor bepaalde of onbepaalde tijd, herroept en vervangt door de aanwijzing van een 
nieuwe vertegenwoordiger. 

4. De vertegenwoordiger van een lid als bedoeld in lid 2 kan, in geval van diens verhindering, de 
vertegenwoordiger van een ander lid machtigen. Een dergelijke machtiging geldt als regel 
slechts voor één algemene vergadering. 
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Artikel 5 
1. In een door de vereniging te houden register wordt aantekening gehouden van: 

• de naam en het correspondentieadres van de rechtspersoon die als lid bij de vereniging is 
aangesloten; 

• de natuurlijk persoon die is aangewezen om de rechtspersoon te vertegenwoordigen in de 
uitoefening van rechten en plichten verbonden aan het lidmaatschap alsmede eventuele 
algemene beperkingen in diens vertegenwoordigingsbevoegdheid; 

• de naam, het BRIN-nummer en het adres van de school/scholen waarover de rechtspersoon 
het bestuur voert; 

• de status van het lid (A of B) als bedoeld in de statuten; 
• eventuele schorsing, aangekondigde ontzetting of opzegging van het lid; 
en voorts ten aanzien van de leden met A-status: 
• het aantal leerlingen dat op 1 oktober van het laatst voorafgaande jaar stond ingeschreven 

op de school/scholen) onder het bevoegd gezag van de rechtspersoon en vallend binnen het 
werkgebied van de vereniging; 

• het aantal stemmen dat door/namens het lid in de algemene vergadering mag worden 
uitgebracht; 

2. Het register als bedoeld in lid 1 is openbaar voor de leden en het bestuur, doch niet voor 
externen, anders dan na expliciete toestemming van de algemene vergadering. 

 
Artikel 6 
De leden hebben uit hoofde van hun lidmaatschap de volgende rechten: 
a. uitoefening van rechten jegens de vereniging verbonden aan het lidmaatschap zoals geregeld in 

de statuten of dit reglement; 
b. aanspraak op informatie over de activiteiten van de vereniging; 
c. aanspraak op ondersteuning vanuit de vereniging in aangelegenheden die direct samenhangen 

met het doel van de vereniging als geregeld in artikel 3 van de statuten, al dan niet tegen een 
door de vereniging vast te stellen vergoeding; 

alsmede overige aanspraken die naar redelijkheid en billijkheid tot het lidmaatschap kunnen 
worden gerekend. 
 
Artikel 7 
De leden hebben uit hoofde van hun lidmaatschap de volgende plichten: 
a.   uitoefening van plichten ten overstaan van de vereniging verbonden aan het lidmaatschap zoals   
      geregeld in de statuten of dit reglement; 
b.   het (naar waarheid) verstrekken van gegevens aan de vereniging genoemd in de statuten en dit  
      reglement of anderszins gevraagd door of namens het bestuur; 
c.   het leveren van een constructieve bijdrage aan realisatie van het doel van de vereniging als  
      geregeld in artikel 3 van de statuten; 
d. het voldoen aan door de algemene vergadering geaccordeerde betalingsverplichtingen jegens de  

vereniging;  
alsmede overige plichten die naar redelijkheid en billijkheid tot het lidmaatschap kunnen worden 
gerekend. 
 
Artikel 8 
1. In geval van besluitvorming door de algemene vergadering wordt op de eerste plaats gestreefd 

naar een open dialoog en zodanig besluit dat geen der aanwezige leden daar tegen zal 
stemmen. Indien een dergelijk besluit niet binnen redelijke termijn gerealiseerd kan worden, 
dan vindt besluitvorming plaats overeenkomstig het gestelde in artikel 8 van de statuten met 
inachtneming van het navolgende. 

2. Van het totaal aantal uit te brengen stemmen van 100 (als bedoeld in artikel 8 lid 2 sub a. 
statuten) wordt één stem afgetrokken voor elk aangesloten A- en B-lid.  

3. Ter uitwerking van het gestelde in artikel 8 lid 2 sub c. van de statuten melden de leden met A-
status jaarlijks aan de vereniging het totale leerlingenaantal van de onder hun bestuur staande 
scholen en vallend binnen het werkgebied. Het te melden leerlingenaantal is het aantal dat op 
basis van de teldatum 1 oktober wordt gemeld aan het Ministerie van OCW als basis voor de 
rijksbekostiging. De melding vindt plaats voor 31 december van het jaar waarin de betreffende 
teldatum 1 oktober valt. 
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4. Het bestuur van de vereniging maakt op basis van de gegevens in lid 2 een overzicht van de 
leerlingenaantallen van alle leden met A-status en berekent het percentuele aandeel van ieder 
lid in het totaal. 

5. Een lid met A-status krijgt, in aanvulling op het minimum van één stem als bedoeld in artikel 8 
lid 2 sub b. van de statuten,  een extra aantal stemmen overeenkomstig het percentuele 
aandeel als bedoeld in lid 2., rekenkundig af te ronden op gehele getallen. 

6. Indien de afronding als bedoeld in het vorige lid er toe leidt dat het totaal van 100 stemmen 
wordt overschreden, dan wordt het aantal stemmen van het lid met het grootste aantal 
stemmen dienovereenkomstig verminderd1. 

7. Het stemmenaantal als bedoeld in voorgaande leden geldt met ingang van en gedurende het 
kalenderjaar volgend op het jaar waarop de telling betrekking had. 

 
Artikel 9 
De vereniging en de leden bevestigen wederzijds hun rechten en plichten in een 
aansluitingsovereenkomst waarvan het model als bijlage aan dit reglement is toegevoegd. 
 
Artikel 10 
1. De algemene vergadering is belast met uitoefening van de taken en bevoegdheden als genoemd 

in artikel 6 lid 6 van de statuten. 
2. De algemene vergadering is voorts belast met: 

a. het toelaten van nieuwe leden tot de vereniging als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de 
statuten; 

b. de opzegging van het lidmaatschap als bedoeld in artikel 5 lid 1 sub c. van de statuten; 
c. het treffen van een financiële regeling als bedoeld in artikel 5 lid 4 in geval van het 

opzegging van een lidmaatschap; 
d. benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur; 
e. het wijzigen van de statuten van de vereniging als bedoeld in artikel 15 van de statuten, het 

ontbinden van de vereniging (inclusief bestemming van het batig saldo) alsmede fusie of 
splitsing van de vereniging als bedoeld in artikel 16 van de statuten; 

f. aanvraag van faillissement van de vereniging en van surséance van betaling. 
3. Het bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor de 

volgende besluiten: 
a. verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen; 
b. het vaststellen van de jaarlijkse begroting; 
c. het vaststellen van de (jaarlijkse) bijdrage van de leden; 
d. het vaststellen van entreegelden voor nieuwe leden; 
e. het vaststellen van het jaarverslag (waarin opgenomen de jaarrekening); 
f. het bepalen van de omvang van het bestuur. 

 
Artikel 11 
In geval van het in vergadering bijeenkomen van de algemene vergadering wordt een presentielijst 
van de ter vergadering vertegenwoordigde leden opgesteld waarop wordt aangetekend: 

• de naam van de vertegenwoordigde rechtspersoon die als lid bij de vereniging is 
aangesloten; 

• het aantal stemmen dat namens deze rechtspersoon mag worden uitgebracht; 
• de naam van de natuurlijk persoon die is aangewezen om de rechtspersoon te 

vertegenwoordigen in de uitoefening van rechten en plichten verbonden aan het 
lidmaatschap alsmede eventuele beperkingen in die vertegenwoordiging. 

De persoon die het lid op de algemene vergadering vertegenwoordigt, dient desgevraagd de 
verklaring te kunnen overleggen als bedoeld in artikel 3 lid 2 van dit reglement. 

                                                 
1 Voorbeeld: 
Stel: Nadat 1 stem is gereserveerd voor elk lid, resteren 70 uit te brengen stemmen. 
Een lid met B-status heeft en houdt 1 stem.  
Ten aanzien van de leden met A-status geldt: 
Stel: X heeft 18,3 % van het totale leerlingenaantal, Y: 16,8 %, Z: 0,5 %. 
Lid 4 betekent: X: (18,3 % x 70 = 12,8) 13 stemmen extra, Y: (16,8 % x 70 = 11,76) 12 stemmen 
extra, Z: (0,5 % x 70 = 0,35) 0 stemmen extra. 
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Bestuur 
 
Artikel 12 
1. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter en verdeelt zelf zijn 

overige functies. 
2. Het bestuur draagt zorg voor schriftelijke vastlegging van door hem genomen besluiten. 
3. Het bestuur is zich in zijn verdere maatschappelijk handelen bewust van zijn voorbeeldfunctie 

voor de vereniging. 
4. Het bestuur vermijdt elke (schijn van) belangenverstrengeling of belangentegenstelling waar 

het de vereniging betreft. 
 
Directeur 
 
Artikel 13 
1. De directeur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en beheer van de vereniging, 

waaronder te verstaan het (doen) ontwerpen, vaststellen en uitvoeren van het beleid van de 
vereniging, alsmede het zorg dragen voor een deugdelijke organisatie van de vereniging, een en 
ander met inachtneming van de in de statuten of dit reglement expliciet aan de algemene 
vergadering en het bestuur voorbehouden bevoegdheden.  

2. De directeur is voorts belast met het namens het bestuur uitoefenen van het werkgeverschap 
van personen in dienst van de vereniging en/of het opdrachtgeverschap in andere vormen van 
dienstverlening door personen of organisaties ten behoeve van de vereniging. 

3. Ter bevestiging en uitwerking van het in de leden 1 en 2 en navolgende artikelen bepaalde,  
wordt door het bestuur een managementstatuut vastgesteld. Het vastgestelde 
managementstatuut wordt ter kennis gebracht van de algemene vergadering. 

 
Artikel 14 
1. Het directeur oefent de aan hem opgedragen taken en bevoegdheden uit met inachtneming van: 

• de van toepassing zijnde wetten, regelingen en CAO-bepalingen; 
• de binnen de vereniging geldende statuten en andere vastgestelde regelingen, waaronder 

het managementstatuut; 
• door de algemene vergadering en het bestuur vastgesteld beleid; 
• algemene beginselen van behoorlijk bestuur zoals zorgvuldigheid, redelijkheid, motivering 

van besluiten, gelijke behandeling van gelijke gevallen, geen misbruik van bevoegdheid en 
dergelijke. 

2. De directeur draagt zorg voor schriftelijke vastlegging van door hem genomen besluiten. 
3. De directeur is zich in zijn verdere maatschappelijk handelen bewust van zijn voorbeeldfunctie 

voor de gehele vereniging. 
4. De directeur vermijdt elke (schijn van) belangenverstrengeling of belangentegenstelling waar 

het de vereniging betreft. 
 
Artikel 15 
1. De directeur legt eigener beweging en desgevraagd verantwoording af aan het bestuur ter zake 

van de inhoud, alsmede van de wijze waarop de aan hem opgedragen taken en bevoegdheden 
worden uitgeoefend. Voorts draagt de directeur er zorg voor dat het bestuur adequaat wordt 
geïnformeerd over alle aangelegenheden welke voor hen van belang zijn. 

2. In het kader van het gestelde in het eerste lid levert de directeur ten minste elk jaar twee keer 
een managementrapportage aan het bestuur. 

3. In het kader van verantwoording en informatie respecteren de directeur, het bestuur en de 
algemene vergadering de normale normen van bescherming van persoonsgegevens ten aanzien 
van personeelsleden en leerlingen. 

 
 
Geschillenregeling 
 
(Artikel 16 – gereserveerd.) 
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Medezeggenschap, advies en klankbord 
 
Artikel 17 
Ten behoeve van de medezeggenschap van personeelsleden en ouders die betrokken zijn bij scholen 
van de leden van de vereniging wordt een ondersteuningsplanraad ingericht overeenkomstig het 
daaromtrent gestelde in de Wet Medezeggenschap Scholen. Het bestuur vertegenwoordigt de 
vereniging in het overleg met dit medezeggenschapsorgaan.  
 
Artikel 18 
Ten behoeve van de medezeggenschap van de aan de vereniging verbonden personeelsleden, wordt 
een medezeggenschapsraad conform de Wet Medezeggenschap Scholen ingesteld. Het bestuur 
vertegenwoordigt de vereniging in het overleg met de medezeggenschapsorganen. Het bestuur kan 
zich in het reguliere overleg met deze medezeggenschapsraad laten vertegenwoordigen door de 
directeur. 
 
Artikel 19 
1. Het bestuur draagt zorg voor de inrichting van een klankbordgroep, bestaande uit directeuren 

van de scholen. Aan de klankbordgroep kunnen voorts anderen als leden of adviseurs worden 
toegevoegd. 

2. De klankbordgroep adviseert het bestuur ten aanzien van de voorbereiding, uitvoering en 
evaluatie van het beleid van de vereniging. De adviezen van de klankbordgroep gelden voor het 
bestuur als zwaarwegend.  

 
Slotbepalingen 
 
Artikel 20 
Dit huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd door de algemene vergadering, al dan niet op 
voorstel van het bestuur. 
 
Artikel 21 
In de gevallen waarin de statuten noch dit reglement voorzien, beslist het bestuur, met 
inachtneming van het gestelde in artikel 18 van de statuten. 

 


