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Artikel 1. Inleiding en grondslag
Dit statuut is het managementstatuut als bedoeld in artikel 32c Wet op het voortgezet
onderwijs. Het managementstatuut van Het Noordik regelt de verdeling van taken en
bevoegdheden tussen het bevoegd gezag en dat van de directeuren van Het Noordik.

Artikel 2. Begripsbepalingen
Bevoegd gezag: het bestuur van CSG Het Noordik
Bestuurder: degene die overeenkomstig de statuten van de Stichting bestuurt en het
bevoegd gezag van de Stichting is
Directeur: eindverantwoordelijk schoolleider
Directieoverleg: het overleg tussen bestuurder en directeuren
Mandaat: de bevoegdheid om namens de bestuurder (rechts)handelingen voor de Stichting
te verrichten
Raad van toezicht (RvT): het toezichthoudend orgaan zoals in de statuten van de Stichting
genoemd
Schoolleiding: de directeur en teamleiders OP
School: een vestiging van Het Noordik
Statuten: de statuten van de Stichting
Stichting: de Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs voor Almelo en omgeving
(PCOA)
Wet: de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO)

Artikel 3. Taken en bevoegdheden RvT
1. De RvT is verantwoordelijk voor de in de wet en in de statuten van de Stichting aan
hem toegekende taken en bevoegdheden.
2. De relatie tussen de RvT en bestuurder is geregeld in de wet en in de statuten van
de Stichting. De bestuurder legt verantwoording af aan de RvT.
3. De RvT en bestuurder hanteren de uitgangspunten van de code goed
onderwijsbestuur. Hiermee laten zij zien dat zij de gangbare standaarden voor goed
bestuur en intern toezicht toepassen en vormgeven binnen de eigen context.
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Artikel 4. Taken en bevoegdheden bestuurder
1. De Stichting kent een bestuurder die het bevoegd gezag van de Stichting vormt.
2. De bestuurder heeft alle uit de wet en statuten voortvloeiende taken en bevoegdheden
voor zover deze niet aan de RvT van de Stichting zijn opgedragen.
3. De bestuurder is het aanspreekpunt voor de Inspectie van het Onderwijs ter zake de
uitvoering van het extern toezicht door de Inspectie van het Onderwijs.
4. De bestuurder ziet toe op het functioneren van de directeuren en bevordert de
coördinatie en samenhang van het door hen gevoerde beleid binnen de kaders van de
stichtingsbrede beleidsplannen en regelingen.
5. De bestuurder kan ten aanzien van alle taken en bevoegdheden die haar bij of krachtens
de wet toekomen mandaat verlenen aan de directeuren en andere personen waarmee de
bestuurder een gezagsverhouding heeft.
6. De bestuurder voorziet in de uitvoering van de taken van de directeur als de situatie
daarom vraagt, bijvoorbeeld in geval van ziekte van de directeur.
7. De bestuurder kan besluiten van een directeur die in strijd zijn met de wet, de statuten,
enig ander ter zake verbindend voorschrift of het door de bestuurder vastgestelde of
goedgekeurde beleid, bij gemotiveerd besluit geheel of gedeeltelijk schorsen of vernietigen,
echter niet dan nadat de directeur ter zake is gehoord. De bestuurder bepaalt de duur van
de schorsing. Een besluit kan niet langer dan drie maanden geschorst worden. Een besluit
tot schorsing stuit onmiddellijk de werking van de geschorste besluiten. Voor zover in een
besluit tot vernietiging niet anders is bepaald, brengt vernietiging mede de vernietiging van
alle daarvoor vatbare gevolgen.

Artikel 5. Directieoverleg
1. Het directieoverleg bestaat uit de bestuurder en directeuren.
2. De bestuurder is voorzitter van het directieoverleg.
3. In het directieoverleg wordt op consensus gericht overleg gevoerd over beleidszaken
(ontwikkeling en implementatie van beleid) met betrekking tot de stichting als geheel en de
scholen.

Artikel 6. Taken en bevoegdheden directeur - algemeen
1. De directeur oefent de door de bestuurder aan hem gemandateerde taken uit binnen de
kaders van de stichtingsbrede beleidsplannen en regelingen, met inachtneming van de door
de bestuurder verstrekte aanwijzingen en draagt zorg voor alle regelingen op school die
voortkomen uit wettelijke dan wel statutaire verplichtingen.
2. De directeur geeft onder verantwoordelijkheid van de bestuurder leiding aan de school en
aan de ontwikkeling van de school binnen de kaders van de stichtingsbrede beleidsplannen
en regelingen.
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3. De directeur levert een bijdrage aan de totstandkoming van (strategische) beleidsplannen
en regelingen in alle zaken die van belang zijn voor de Stichting als geheel.
4. De directeur is bevoegd hem toevallende taken en bevoegdheden te mandateren aan
anderen binnen de school. Als uitgangspunt geldt daarbij dat al hetgeen niet uitdrukkelijk is
voorbehouden aan de directeur, gemandateerd kan worden.

Artikel 7. Taken en bevoegdheden directeur - specifiek
De directeur:
1. vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de school;
2. onderhoudt de externe contacten van de school en vertegenwoordigt de school in extern
overleg;
3. stelt de werkwijze en taakverdeling binnen de schoolleiding vast;
4. ziet toe op het functioneren van de leden van de schoolleiding en bevordert de
coördinatie en samenhang van het door hen gevoerde beleid;
5. stelt de organisatie- en overlegstructuur binnen de school vast;
6. vertegenwoordigt de school richting de medezeggenschapsraad;
7. draagt zorg voor een adequate uitoefening van medezeggenschap;
8. draagt zorg voor het onderhouden van contacten met toeleverende scholen en
vervolgonderwijs;
9. draagt zorg voor het stichtingsbeleid en de uitvoering daarvan ten aanzien van toelating,
schorsing en verwijdering van leerlingen binnen de kaders van de stichtingsbrede
beleidsplannen en regelingen;
10. doet voorstellen aan de bestuurder voor besluiten tot verwijdering van een leerling van
de school;
11. draagt zorg voor het financieel beleid en het personeelsbeleid en de uitvoering van dat
beleid binnen de kaders en uitgangspunten van de Stichting;
12. doet voorstellen aan de bestuurder voor besluiten met rechtspositionele gevolgen voor
de verbonden personeelsleden op de school (zoals benoeming, promotie en disciplinaire
maatregelen);
13. draagt zorg voor de in het strategisch beleidsplan vastgelegde ontwikkeling, kwaliteit,
uitvoering en vernieuwing van het onderwijsaanbod en voor de onderwijskundige
coördinatie en samenwerking binnen de school binnen de kaders van de stichtingsbrede
beleidsplannen en regelingen;
14. maakt met de bestuurder afspraken over de jaarlijks te bereiken doelen voor de school;
15. draagt zorg voor de bewaking en bevordering van de kwaliteit van zowel het onderwijs
als de onderwijsondersteunende processen door de ontwikkeling en uitvoering van een
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integraal programma van kwaliteitszorg dat gericht is op het borgen en verbeteren van
kwaliteit binnen de kaders en uitgangspunten van het kwaliteitszorgbeleid van de Stichting;
16. is verantwoordelijk voor de sociale en fysieke veiligheid van de leerlingen en
medewerkers.

Artikel 8. Informatievoorziening en ondersteuning
1. De directeur legt over het door hem gevoerde beleid en beheer en de uitoefening van de
aan hem gemandateerde bevoegdheden verantwoording af aan de bestuurder. Bij de
uitoefening van de aan hem opgedragen bevoegdheden dient de directeur zorg te dragen
voor een goede en regelmatige informatievoorziening aan de bestuurder.
2. De directeur is gehouden de bestuurder te allen tijde de nodige, al of niet uitdrukkelijk
gevraagde, inlichtingen en gegevens te verstrekken.
3. De directeur kan een beroep doen op de deskundigheid van het stafbureau van de
Stichting.

Artikel 9. Integriteit
1. De directeur richt zich ten aanzien van de vervulling van zijn taak naar het belang van de
Stichting.
2. De directeur oefent zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden uit met
inachtneming van het in de wet, statuten en reglementen (onder andere Integriteitscode
CSG Het Noordik) bepaalde.
3. De directeur zal met betrekking tot hetgeen uit hoofde van zijn functie vertrouwelijk te
zijner kennis is gekomen de nodige zorgvuldigheid en geheimhouding in acht nemen. Deze
verplichting geldt ook na beëindiging van de functie.
4. De directeur vraagt goedkeuring aan de bestuurder bij het aanvaarden van nevenfuncties
(zie artikel 18.4 lid 3+4 cao VO), betaald en onbetaald.
5. De directeur vermijdt belangenverstrengeling tussen de Stichting en hemzelf, of de schijn
daarvan, zoveel als mogelijk is.
6. Belangenverstrengeling wordt vermoed plaats te hebben:
a. in de situatie waarbij een directeur beslissingen moet nemen waarmee belangen
gemoeid zijn van zijn eigen familie of andere nabije privérelaties;
b. bij substantiële of structurele zakelijke relaties tussen de Stichting en een bedrijf of
instelling waar de directeur financiële belangen heeft en/of bestuurder dan wel
toezichthouder is.
7. Indien de directeur voorziet dat (de schijn van) belangenverstrengeling zou kunnen
optreden, meldt hij dit onverwijld aan de bestuurder.
8. Indien zich naar het oordeel van de bestuurder een incidentele tegenstrijdigheid voordoet
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waarvan de bezwaren kunnen worden weggenomen door een tijdelijke voorziening, dan
werkt de directeur aan die voorziening mee.

Artikel 10. Slotbepalingen
1. Dit managementstatuut treedt in werking op 7 maart 2022 en kan worden aangehaald als
managementstatuut CSG Het Noordik.
2. In alle gevallen waarin dit managementstatuut niet voorziet, beslist de bestuurder.
3. De bestuurder is bevoegd wijzigingen van dit managementstatuut vast te stellen, nadat
daarover advies is gevraagd in het directieoverleg en aan de medezeggenschapsraad.
4. De bestuurder draagt er zorg voor dat het managementstatuut op de website van CSG
Het Noordik geplaatst wordt.
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