REGLEMENT LOKALE IDENTITEITSRADEN binnen de Vereniging voor
Christelijk Primair Onderwijs op Reformatorische Grondslag in
Zeeland
De school
Graaf Jan van Nassauschool te Vlissingen
Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
-

Vereniging: Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs op Reformatorische Grondslag in
Zeeland.
Leden: de leden van de vereniging, zoals bedoeld in artikel 5 van de statuten.
Raad van Toezicht: het in het kader van de scheiding tussen bestuur en toezicht met toezicht
belaste orgaan.
College van Bestuur: het in het kader van de scheiding tussen bestuur en toezicht met besturen
belaste orgaan.
Statuten: de statuten van de vereniging.
Scholen: alle scholen die in stand worden gehouden door de vereniging.
School: één van de scholen die in stand worden gehouden door de vereniging.
Lokale vergadering: de leden van de vereniging die allen de school hebben vermeld op grond
van de keuze casu quo de aantekening als bedoeld in artikel 6 van de statuten van de vereniging.

I. Samenstelling lokale identiteitsraad
1.

De omvang en samenstelling van de lokale identiteitsraad stelt de lokale vergadering vast en
wordt beschreven in het Reglement school specifieke beschrijving identiteit.

2.

De leden van de lokale identiteitsraad tekenen ter gelegenheid van hun benoeming een
verklaring dat zij de in artikel 2 van de statuten van de vereniging aangegeven grondslag
onderschrijven en bij al hun handelingen in de eerste plaats de handhaving van het daarin
uitgesproken beginsel beogen.

3.

Leden van de lokale identiteitsraad kunnen niet zijn:
Personen die in dienst zijn van de vereniging
Leden van een medezeggenschapsraad van de school casu quo de vereniging
Bestuurs-, directie- of personeelsleden die verbonden zijn aan één van de scholen in het
Zeeuwse reformatorische samenwerkingsverband
Echtgenoten van bestuurs-, directie- of personeelsleden die verbonden zijn aan één van de
scholen in het Zeeuwse reformatorische samenwerkingsverband.
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II. Benoeming
1.

De leden van de lokale identiteitsraad worden uit en door de lokale vergadering gekozen en
benoemd voor een periode van vier jaar. Dit besluit wordt door de lokale vergadering genomen
met volstrekte meerderheid van stemmen (de helft plus één).
Bij staken van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

2.

De benoeming van een lid van de lokale identiteitsraad geschiedt uit een door de lokale
identiteitsraad op te maken bindende voordracht van twee personen.
Deze voordracht wordt bij de door de lokale identiteitsraad te verzenden oproeping voor de
betreffende vergadering van de lokale vergadering medegedeeld.
Is geen voordracht opgemaakt dan is de betreffende vergadering van de lokale vergadering vrij in
haar keus.

3.

De leden van de lokale identiteitsraad hebben een zittingstermijn van vier jaar en treden af
volgens een door de lokale identiteitsraad op te maken rooster.
De aftredende is direct en maximaal drie termijnen herkiesbaar.
In tussentijdse vacatures wordt in de eerste vergadering van de lokale vergadering na het
ontstaan ervan voorzien.
Een tussentijds gekozene treedt in de volgorde van aftreding in de plaats van degene, die hij
vervangt.

4.

Van elke wijziging in de samenstelling van de lokale identiteitsraad, wordt door de lokale
identiteitsraad onverwijld melding gedaan aan het College van Bestuur en de Raad van Toezicht
van de vereniging.

III. Defungeren
1.

Het lidmaatschap van de lokale identiteitsraad eindigt:
a. door periodiek aftreden;
b. door opzegging;
c. door ontslag (verleend door- en krachtens een besluit van een vergadering van de lokale
vergadering);
d. door het einde van het lidmaatschap van de vereniging;
e. door het wijzigen van de keuze casu quo de aantekening als bedoeld in artikel 6 van de
statuten van de vereniging, zodanig dat de keuze geen betrekking (meer) heeft op de
school;
f. door overlijden;
g. door het toetreden tot een aan de school casu quo de vereniging verbonden
medezeggenschapsraad;
h. om een andere, door de lokale identiteitsraad in het reglement school specifieke
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i.
2.

beschrijving identiteit te beschrijven reden;
indien betrokkene in dienst treedt bij de vereniging.

Een lid van de lokale identiteitsraad kan door - en krachtens een besluit van een vergadering
van de lokale vergadering te allen tijde worden geschorst of ontslagen.
Tot schorsing of ontslag kan worden besloten op voorstel van de lokale identiteitsraad of van
tenminste een zodanig aantal leden van de lokale vergadering als bevoegd is tot het uitbrengen
van vijf/tiende gedeelte der stemmen in een vergadering van de lokale vergadering, met een
stemmenmeerderheid tenminste gelijk aan twee/derde deel van de uitgebrachte geldige
stemmen.
Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt
door het verloop van die termijn.

IV. Functieverdeling, vergaderingen lokale identiteitsraad
1.

De lokale identiteitsraad wijst uit zijn midden aan een voorzitter en een secretaris aan en zo
nodig een plaatsvervanger voor elk van hen.

2.

Van het verhandelde in elke vergadering van de lokale identiteitsraad wordt door de secretaris
of een door de voorzitter daartoe aangewezen persoon een verslag opgemaakt, die door de
vergadering van de lokale identiteitsraad wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de
voorzitter en de secretaris van de betreffende vergadering ondertekend.

3.

De vergaderingen van de lokale identiteitsraad worden gehouden op de plaats als bij de
oproeping is bepaald.

4.

Jaarlijks wordt in elk kalenderkwartaal een vergadering van de lokale identiteitsraad gehouden.
Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de leden van de lokale
identiteitsraad daartoe de oproeping doet.

5.

De oproeping tot een vergadering geschiedt tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief
(eventueel per e-mail te verzenden).

6.

De oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen
onderwerpen.

7.

Om te kunnen vergaderen, dient tenminste de helft plus één van het totaal aantal leden van de
lokale identiteitsraad, persoonlijk ter vergadering aanwezig te zijn.

8.

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de
aanwezige leden van de lokale identiteitsraad in de leiding van de vergadering. Tot dat moment
wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de lokale
identiteitsraad.
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9.

Toegang tot de vergaderingen van de lokale identiteitsraad hebben de in functie zijnde leden
van de lokale identiteitsraad en degenen die daartoe door de lokale identiteitsraad zijn
uitgenodigd.

10. Alle vergaderingen van de lokale identiteitsraad worden geopend met Schriftlezing en gebed en
besloten met gebed.

V. Besluitvorming lokale identiteitsraad
1.

Alle besluiten van de lokale identiteitsraad worden genomen met volstrekte meerderheid van
stemmen (de helft plus één). De lokale identiteitsraad kan zelf in een concreet geval besluiten
om een specifiek besluit te onderwerpen aan een versterkte meerderheid of aan unanimiteit.

2.

Bij staken van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

3.

Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

4.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

VI. Taken lokale identiteitsraad
De taken van de lokale identiteitsraad bestaan in het uitvoering geven aan de taken/bevoegdheden
zoals opgenomen in artikel 13 lid 3 van de statuten van de vereniging:
a.

heeft de uitsluitende beslissingsbevoegdheid als het gaat om het gebruik van Bijbelvertaling
en Psalmberijming op de desbetreffende school;

b.

heeft bevoegdheden met betrekking tot identiteitsgerelateerde onderwerpen met
betrekking tot de desbetreffende school, zoals zulks nader wordt vastgelegd in een daartoe
door de lokale identiteitsraad vast te stellen reglement Identiteit;
als uitgangspunt voor bedoeld reglement wordt door de (diverse) lokale
identiteitsra(a)d(en) een identiek format gehanteerd, die aldus nader wordt ingevuld naar
de concrete/specifieke lokale situatie en door de Raad van Toezicht (vooraf) wordt voorzien
van een kwaliteitstoets (niet zijnde een inhoudelijk oordeel, maar gericht op de kwaliteit,
de opbouw de samenhang et cetera van bedoeld reglement);

c.

heeft instemmingsrecht bij het door het College van Bestuur vast te stellen / te wijzigen
toelatingsbeleid van leerlingen op de desbetreffende school;

d.

heeft het recht tot het doen van een voordracht voor het te benoemen personeel op de
desbetreffende school, met inachtneming van de inhoud van de drie protocollen inzake
benoeming, mobiliteit en tijdelijke benoeming, welke protocollen door de algemene
ledenvergadering worden vastgesteld;

e.

adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Toezicht en het College van Bestuur inzake
identiteitsgerelateerde onderwerpen met betrekking tot de desbetreffende school.
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VII. Werkwijze lokale identiteitsraad
Het uitvoering geven aan de hiervoor in artikel VI. genoemde taken, bestaat in elk geval uit:
-

Het periodiek (tenminste eenmaal per kalenderjaar) overleg voeren met de directeur van de
school met betrekking tot de gang van zaken op de school, toegespitst op de onderwerpen die
zijn opgenomen in dit reglement.

-

Het periodiek overleg voeren met (afvaardigingen van) de kerkenraden van de “kerkelijke
achterban” van de school

-

Het eenmaal per jaar aan de lokale vergadering verantwoording afleggen van de uitgevoerde
taken/handelingen in het daaraan voorafgaande kalenderjaar; in deze vergadering, die wordt
gehouden in het eerste kwartaal van elk kalenderjaar, vinden daarnaast verkiezingen plaats van
de leden van de lokale identiteitsraad.

-

Het opstellen van een jaarverslag met betrekking tot de uitgevoerde taken/handelingen van de
identiteitsraad in het daaraan voorafgaande jaar; dit jaarverslag wordt in de maand maart van
jaar volgend op het jaar waarop het jaarverslag betrekking heeft, toegezonden aan het Raad van
Toezicht van de vereniging.

-

Het (na de Bijbelse lijn van Mattheus 18 gevolgd te hebben) onverwijld melden van
bijzonderheden (zulks in het licht van identiteit) aan (per gebeurtenis af te wegen) de directeur
van de school en/of het College van Bestuur en/of de voorzitter van de Raad van Toezicht.

-

Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht inzake
identiteitsgerelateerde onderwerpen met betrekking tot de school.

-

De aanwezigheid bij casu quo de medewerking aan vieringen en/of afscheidsavonden en/of
andere speciale/gedenkwaardige gebeurtenissen op / rondom de school.

-

Het leggen, onderhouden en waar nodig verstevigen van het contact en relatie met ouders van
de kinderen van de school, alsmede het initiëren en organiseren van bijeenkomsten/activiteiten
(verband houdend met identiteit) ten behoeve van bedoelde ouders.

-

Heeft het recht tot het doen van een voordracht voor het te benoemen personeel op de
desbetreffende school, met inachtneming van de inhoud van de drie protocollen inzake
benoeming, mobiliteit en tijdelijke benoeming, welke protocollen door de algemene
ledenvergadering worden vastgesteld.

VIII. Wijziging reglement
1.

Onverminderd het hierna bepaalde in de leden 3, en 5 is wijziging van dit reglement slechts
mogelijk krachtens een in de lokale vergadering genomen besluit, tot welke vergadering is
opgeroepen met de mededeling, dat wijziging van dit reglement zal worden voorgesteld.
De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste zeven dagen
bedragen.
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2.

Zij, die de oproeping tot de betreffende algemene ledenvergadering ter behandeling van een
voorstel tot wijziging van dit reglement hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is
opgenomen, op de school voor de leden van de lokale vergadering ter inzage leggen tot na
afloop van de dag, waarop de betreffende vergadering van de lokale vergadering wordt
gehouden.

3.

Behoudens hetgeen in lid 5 is bepaald, kan tot wijziging van dit reglement worden besloten op
voorstel van de algemene ledenvergadering of van tenminste een zodanig aantal leden van de
algemene ledenvergadering als bevoegd is tot het uitbrengen van vijf/tiende gedeelte der
stemmen in een vergadering van de algemene ledenvergadering, met een
stemmenmeerderheid tenminste gelijk aan twee/derde deel van de uitgebrachte geldige
stemmen in een algemene ledenvergadering, waarin tenminste twee/derde van het aantal
leden van de verenigingsleden aanwezig is.
Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

4.

Is niet twee/derde deel van het aantal leden van de verenigingsleden in de betreffende
vergadering tegenwoordig, dan wordt binnen vier weken doch niet binnen zeven dagen een
tweede vergadering van de vereniging bijeengeroepen en gehouden, welke ongeacht het aantal
aanwezige leden van de vereniging, het voorstel tot wijziging van dit reglement, zoals dat in de
vorige vergadering van de vereniging aan de orde is geweest, kan aannemen met een
meerderheid van tenminste twee/derde deel van de uitgebrachte geldige stemmen.
Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5.

Wijziging van artikel I. lid 1, en lid 2, alsmede van dit lid is slechts mogelijk:
a.

hetzij bij een met algemene stemmen aangenomen besluit in een vergadering van de
vereniging, waarin alle leden van de vereniging aanwezig zijn;

b.

hetzij bij referendum, waarbij alle leden van de vereniging schriftelijk verklaren met de
wijziging in te stemmen;

c.

hetzij bij een met algemene stemmen genomen besluit van een vergadering van de
vereniging aangevuld met een schriftelijke verklaring van alle leden van de vereniging, die
niet ter vergadering aanwezig waren, waarin zij verklaren met de wijziging in te stemmen.
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