Huishoudelijk reglement schoolcommissies TriVia
Het huishoudelijk reglement van de schoolcommissie van de CBS Eben Haëzer te Polsbroek,
uitgaande van de Vereniging voor protestants-christelijk primair onderwijs TriVia, gevestigd te
Zederik, hierna te noemen ‘de vereniging’, zoals vastgesteld in de vergadering van de
schoolcommissie dd. 9 april 2019, ter uitvoering van het bepaalde in art. 4 lid 2 van het reglement
schoolcommissie. Bij besluit, genomen in de vergadering dd. 10 april 2019, is door het College van
bestuur van de vereniging instemming verleend aan dit huishoudelijk reglement, e.e.a. met
toepassing van art. 4, 2e lid van het reglement schoolcommissie.
Algemeen
Artikel 1.
1. In dit huishoudelijk reglement wordt onder ‘vereniging’ verstaan de Vereniging voor
protestants-christelijk primair onderwijs TriVia, gevestigd te Zederik.
2. In dit huishoudelijk reglement wordt onder ‘College van bestuur’ verstaan het College van
bestuur van de vereniging.
3. In dit huishoudelijk reglement wordt onder ‘statuten’ verstaan de statuten van de vereniging,
zoals vastgesteld bij notariële akte dd. 30 augustus 2018 laatstelijk verleden voor mr. J.A.N.
Goes, notaris te Molenwaard, inclusief eventuele aanvullingen en verwijzingen. De in de
statuten opgenomen begripsbepalingen zijn in dit reglement van overeenkomstige
toepassing.
4. In dit huishoudelijk reglement wordt onder ‘reglement schoolcommissie’ verstaan het
reglement schoolcommissie, zoals dat door het College van bestuur, met toepassing van art.
40 van de statuten van de vereniging, is vastgesteld, inclusief eventuele aanvullingen en
verwijzingen.
Artikel 2.
Met verwijzing naar de statuten en naar het reglement schoolcommissie, geeft dit huishoudelijk
reglement richtlijnen ten aanzien van de wijze van functioneren van de schoolcommissie die door de
vereniging is ingesteld met toepassing van art. 37 van de statuten en die functioneert ten behoeve
van de van de vereniging uitgaande basisschool CBS Eben Haëzer te Polsbroek.
Verkiezing van leden van een schoolcommissie
Artikel 3.
1. De schoolcommissie telt ten minste 3 en ten hoogste 5 leden.
2. De leden van de schoolcommissie worden, met toepassing van art. 4 van het reglement
schoolcommissie, benoemd door het College van bestuur, op voordracht van de schoolcommissie.
3. De schoolcommissieleden dienen:

a.
b.
c.
d.

lid te zijn van de vereniging;
een binding te hebben met de CBS Eben Haëzer;
ouder te zijn van een of meer kinderen die op de betreffende school is of zijn ingeschreven;
actief lid of deelnemer te zijn van een kerk of geloofsgemeenschap die de protestantschristelijke visie onderschrijft en uitdraagt.

4. De schoolcommissie zal, voordat tot voordracht aan het College van bestuur van een kandidaat
voor het commissielidmaatschap wordt overgegaan, aan de leden van de vereniging die
woonachtig zijn in het voedingsgebied van CBS Eben Haëzer kenbaar maken dat zich een
vacature binnen de schoolcommissie voordoet. Daarbij worden de leden in de gelegenheid
gesteld zich, binnen 4 weken nadat is kenbaar gemaakt dat zich een vacature voordoet, bij de
voorzitter van de schoolcommissie te kandideren voor het lidmaatschap van de schoolcommissie.
5. De schoolcommissie is gerechtigd te besluiten op welke wijze kenbaar wordt gemaakt dat er een
of meerdere vacatures zijn, zoals bedoeld in het vorige lid.
6. De voorzitter deelt aan de schoolcommissie mee welke leden zich hebben gekandideerd voor het
lidmaatschap van de schoolcommissie. De schoolcommissie neemt vervolgens een besluit of het
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7.

8.

9.
10.

11.

12.

die kandidaatstelling wenst om te zetten in een voordracht aan het College van bestuur, of dat
ze zelf een kandidaat wenst voor te dragen.
Indien zich meer kandidaten voor een functie in de schoolcommissie aanmelden dan er vacatures
zijn, besluit de schoolcommissie welke kandidaat of kandidaten voor benoeming worden
voorgedragen, of dat er door de schoolcommissie zelf een kandidaat wordt voorgedragen.
Indien zich bij de voorzitter geen of onvoldoende personen kandideren voor het lidmaatschap
van de commissie, zal de commissie onder de leden van de vereniging die woonachtig zijn in het
voedingsgebied van CBS Eben Haëzer personen aanzoeken om kandidaat te zijn voor de
schoolcommissie.
Leden van een schoolcommissie worden benoemd voor maximaal twee periodes van 3 of 4 jaar.
Zij kunnen bij aftreden eenmaal terstond worden herbenoemd.
Het periodiek aftreden geschiedt volgens een door de schoolcommissie vast te stellen rooster.
Bij tussentijds aftreden kan, met toepassing van het bepaalde in de leden 2 tot en met 7 van dit
artikel een nieuw commissielid worden benoemd. Dit lid treedt in de volgorde van aftreding in de
plaats van degene die hij vervangt.
Een lid van de schoolcommissie kan door het College van bestuur te allen tijde worden geschorst
of ontslagen, op voordracht van de schoolcommissie. Een schorsing die niet binnen drie maanden
wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
De schoolcommissie wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan.

Vergaderingen van een schoolcommissie.
Artikel 4.
1. De schoolcommissie vergadert tenminste 4 keer per jaar.
2. De voorzitter bepaalt aantal, dag en uur van de vergaderingen van de schoolcommissie, in
overleg met de secretaris, met wie hij tevens in ontwerp de agenda maakt.
3. De vergaderingen van de schoolcommissie worden gehouden in het gebouw van CBS Eben
Haëzer tenzij de voorzitter anders besluit.
4. De voorzitter leidt de vergaderingen van de schoolcommissie en tekent met de secretaris de
notulen.
5. De secretaris schrijft op last van de voorzitter de vergaderingen van de schoolcommissie uit. Hij
neemt hiervoor tenminste een termijn van 5 werkdagen in acht.
6. De secretaris draagt zorg voor de opstelling van de notulen van de vergadering en hij draagt er
tevens zorg voor dat een afschrift van de notulen, zodra die zijn vastgesteld, aan het College
van bestuur en aan de directie van CBS Eben Haëzer worden gezonden.

7. De schoolcommissie heeft een “draaiboek” waarin de activiteiten en taken zijn opgenomen.
Artikel 5.
De schoolcommissie zal zich bij de uitvoering van zijn taak nauwgezet houden aan de
taakomschrijving zoals die is opgenomen in het reglement schoolcommissie.
Besluitvorming binnen de schoolcommissie
Artikel 6.
1. Voor zover niet anders wordt bepaald, worden alle besluiten in de schoolcommissie genomen
met volstrekte meerderheid van stemmen.
2. Bij het staken van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.
3. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.
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Wijziging of aanvulling van het reglement
Artikel 7.
1. Wijziging of aanvulling van dit reglement is mogelijk door de schoolcommissie en mits aan die
wijziging of aanvulling door het College van bestuur goedkeuring wordt verleend.
2. Een voorstel tot wijziging of aanvulling kan slechts worden gedaan door de voorzitter, de
secretaris, dan wel door tenminste de helft van het aantal commissieleden.
3. Een besluit tot wijziging, inhoudende een verzoek aan het College van bestuur om een wijziging
goed te keuren, kan slechts worden genomen in een vergadering waarin tenminste 2/3e van de
zittende commissieleden aanwezig is. Besluitvorming vindt dan plaats met toepassing van het
bepaalde in het vorige artikel van dit reglement.
4. In afwijking van het bepaalde in de vorige twee leden wordt het reglement eveneens gewijzigd
of aangevuld indien het College van bestuur daartoe, op grond van en met toepassing van de
statuten of het reglement schoolcommissie, schriftelijk opdracht geeft.
Slotbepaling
Artikel 8.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de schoolcommissie, behoudens die
situaties waarin die bevoegdheid op grond van de statuten of het reglement schoolcommissie is
voorbehouden aan het College van bestuur. In de laatstbedoelde situaties beslist het College van
bestuur.
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