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Vooraf 
Met dit managementreglement mandateert het bevoegd gezag een aantal van haar taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan de rectoren in het voortgezet onderwijs en de 
directeuren in het primair onderwijs. Ook beschrijft het de afgesproken werkwijze rond bijvoorbeeld 
advisering, besluitvorming en verantwoording. 

1 Begripsbepalingen 
In dit reglement wordt verstaan onder: 

1.1 VSNON: Stichting De Vrijeschool Noord- en Oost-Nederland, gevestigd te Zutphen, 
bestuursnummer 28212; 

1.2 scholen: de scholen voor primair onderwijs De Berkel en De Zonnewende en de vestigingen 
Parcival College te Groningen en Vrijeschool Zutphen VO van de onder het bevoegd gezag 
staande school voor voorgezet onderwijs (BRIN 16NK); 

1.3 schoolleider: de eindverantwoordelijk schoolleider, te weten de directeur van een po-school of 
de rector van een vo-vestiging; 

1.4 schoolleiding: de rector en de overige leden van de schoolleiding van een vo-vestiging 

1.5 bouwteam: de directeur en adviseurs vanuit de kleuter- en onderbouwen van een po-school 

1.6 bestuurder: het eenhoofdig college van bestuur, het bevoegd gezag van VSNON; 

1.7 managementteam: de directeuren en rectoren; 

1.8 Raad van Toezicht: het orgaan van VSNON dat toezicht houdt op het bestuur. 

1.9 MR: de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de Wet Medezeggenschap op 
Scholen. 

1.10 GMR: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 4 van de Wet 
Medezeggenschap op scholen; 

2 Managementteam: samenstelling 

2.1 Het managementteam bestaat uit de schoolleiders. 

3 Managementteam: taken en verantwoordelijkheden 
3.1 Het managementteam bespreekt en evalueert het bovenschools beleid van de scholen en ook 

het stichtingsbeleid;  

3.2 Het managementteam adviseert de bestuurder over inhoud en proces van nieuw of aangepast 
bovenschools beleid of andere bestuurlijke besluiten;  

3.3 De schoolleiders nemen bij de advisering zoals genoemd in lid 2 zowel het stichtings- als het 
schoolbelang ter harte. Voorafgaand aan de advisering in het MT / besluitvorming informeren 
zij zich over dit laatste binnen de eigen school, schoolleiding c.q. bouwteam, de MR en/of 
andere relevante partijen; 

3.4 De bestuurder stelt het beleid vast op basis van inbreng en advies vanuit het 
managementteam. Het streven is vaststelling op basis van consensus binnen het 
managementteam; 

3.5 De schoolleiders dragen het door het bestuur vastgestelde beleid en de overige 
bestuursbesluiten uit en verzorgen de borging en uitvoering ervan op de school; 

3.6  De directeuren en de rectoren streven naar onderlinge afstemming bij de ontwikkeling van 
beleid en indien mogelijk samenwerking in de uitvoering. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2021-01-01/#Hoofdstuk1_Artikel3
https://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2021-01-01/#Hoofdstuk1_Artikel3
https://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2021-01-01#Hoofdstuk1_Artikel4
https://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2021-01-01#Hoofdstuk1_Artikel4
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4 Managementteam: werkwijze en communicatie 
4.1 Het managementteam komt tenminste zes keer jaar bijeen met de bestuurder; 

4.2 Daarnaast zijn er afzonderlijke informele overleggen tussen de directeuren en de bestuurder 
(MT po), en de rectoren en de bestuurder (MT vo); 

4.3 Leden van het stafbureau nemen als adviseur deel aan de vergaderingen; 

4.4 De bestuurder is belast met de voorbereiding en de organisatie van de vergaderingen van het 
managementteam en zit deze voor; 

4.5 De adviezen van het MT en de besluiten van de bestuurder worden schriftelijk vastgelegd in 
het verslag van de vergadering; 

4.6 De verslagen van de bijeenkomsten van het managementteam worden aan de leden van de 
Raad van Toezicht verstrekt; 

4.7 De bestuurder informeert de leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden 
maandelijks over de besproken onderwerpen in het managementteam; 

4.8 De schoolleiders informeren schoolleiding c.q. bouwteam, medewerkers, MR en ouders en 
leerlingen over de voor hen relevante ontwikkelingen en besluiten. 

5 Benoeming en ontslag schoolleider 
5.1 De bestuurder stelt voorschriften voor werving, selectie, voordracht en benoeming van een 

nieuwe schoolleider een procedure op; 

5.2 In overleg met het managementteam stelt de bestuurder een benoemingsadviescommissie 
samen met daarin een afvaardiging vanuit schoolleiding/bouwteam en de 
medezeggenschapsraad van de betreffende school. Daarnaast wordt de 
medezeggenschapsraad in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen conform de Wet 
Medezeggenschap op Scholen. 

5.3 De bestuurder benoemt de schoolleider na voordracht van de benoemingsadviescommissie;  

5.4 In afwijking van het bovenstaande kan de bestuurder een waarnemend schoolleider 
rechtstreeks benoemen;  

5.5 De bestuurder kan een schoolleider schorsen of ontslaan; 

5.6 De bestuurder informeert de leden van het managementteam onverwijld over benoeming, 
schorsing en ontslag van een schoolleider. 

6 Regeling bekostiging, begroting en vermogens 
6.1 De bestuurder stelt het managementteam ten minste in de gelegenheid te overleggen over en 

advies uit te brengen over:  

a. De vaststelling en wijziging van de (meerjaren)begroting; 

b. De vaststelling van de jaarrekening; 

c. De criteria die de bestuurder toepast bij de verdeling van de totale lumpsum tussen de 
gemeenschappelijke voorzieningen op bovenschools niveau en de voorzieningen op 
schoolniveau; 

d. De criteria en spelregels die het bevoegd gezag toepast bij het verschuiven van middelen 
tussen de afzonderlijke scholen. 

6.2 Indien de bestuurder het advies niet of niet geheel wil volgen, stelt deze de schoolleider in de 
gelegenheid met hem overleg te voeren, alvorens definitief over het advies te besluiten;  

6.3 De schoolleider is bevoegd uitgaven te doen met inachtneming van de door het bevoegd gezag 
vastgestelde begroting voor de school; 
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6.4 De schoolleider legt uitgaven vooraf ter goedkeuring aan de bestuurder voor als deze de 
goedgekeurde begroting overschrijden, met een bedrag van:  

a. €20.000 bij de exploitatie;  

b. €40.000 bij investeringen.  

6.5 Winsten en verliezen binnen een school komen voor rekening van het eigen vermogen van de 
school. VSNON houdt geen bovenschools vermogen aan; 

6.6 De schoolleider is verantwoordelijk voor het aanhouden van een voldoende groot eigen 
vermogen van de school conform de normen die de bestuurder heeft vastgesteld. 

7 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden schoolleiders 
7.1 De schoolleider staat aan het hoofd van een school en is, binnen de grenzen van wet- en 

regelgeving en het vastgestelde beleid en de begroting, verantwoordelijk voor de 
onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke leiding van de school. Hij/zij legt 
daarover periodiek verantwoording af aan de bestuurder.  

7.2 De schoolleider heeft in elk geval de volgende verantwoordelijkheden, bevoegdheden en 
taken: 

a. op het gebied van visie, planning en verantwoording: 

 het opstellen en actualiseren van het schoolplan, als vertaling van de stichtingsbrede 
koers naar visie, beleid en uitvoering op school voor een periode van vier jaar; 

 het actief betrekken van alle relevante betrokkenen binnen en buiten de school bij het 
opstellen en actualiseren van het schoolplan; 

 het opstellen van jaarplannen, als uitwerking van het schoolplan per schooljaar; 

 het opstellen van een schoolgids; 

 de verantwoording over beleid en uitvoering aan de bestuurder en de MR van de school. 

b. op het gebied van onderwijs: 

 de verantwoordelijkheid voor inrichting en organisatie van het onderwijs en de 
ondersteuning van leerlingen; 

 de borging, monitoring en doorontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs, de 
onderwijstijd en onderwijsresultaten en de ondersteuning van leerlingen; 

 de vormgeving van het onderwijs vanuit de vrijeschoolachtergronden; 

 de aanname van leerlingen; 

 de schorsing van leerlingen en het informeren van de bestuurder hierover conform het 
schorsingsprotocol;  

 de bevordering van leerlingen;  

 voor het vo: verzorgen van een goed verloop van de examens, het vaststellen van het 
behalen van het examen van leerlingen. 

c. op het gebied van personeel: 

 actief invulling geven aan personeelsbeleid binnen de school, o.a. (laten) voeren van 
jaargesprekken/voortgangsgesprekken met alle medewerkers en het opstellen van het 
scholingsplan; 

 het binnen de kaders van de stichting opstellen en uitvoeren van een formatieplan voor 
de school en (alleen voor een po-school) het vaststellen van een werkverdelingsplan; 

 het uitvoeren en indien nodig aanpassen van het taakbeleid van de school; 

 preventie van verzuim en begeleiding bij verzuim, herstel en re-integratie van 
medewerkers; 

 het aan de bestuurder voordragen voor benoeming of ontslag van personeel; 

 het adviseren van de bestuurder ten aanzien van schorsing en disciplinaire maatregelen; 
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d. op het gebied van financiën: 

 het opstellen van begroting voor de school binnen de stichtingskaders; 

 het bewaken van de realisatie van de begroting; 

e. het onderhouden van contacten met de MR van de school; 

f. het vaststellen van schoolreglementen, procedures en instructies; 

g. het mede opstellen van een risico-inventarisatie en evaluatie; 

h. het laten opstellen van een meerjarenonderhoudsplan voor het schoolgebouw en het 
uitvoeren van dit onderhoudsplan. 

7.3 het mede opstellen van uitbreidings-, renovatie- en nieuwbouwplannen voor de 
schoolhuisvesting en het mede zorgdragen voor de uitvoering daarvan. De bestuurder kan 
andere dan in dit reglement gedelegeerde taken en bevoegdheden geheel of gedeeltelijk 
delegeren aan de schoolleider. De bestuurder kan hieraan beperkingen of voorwaarden 
verbinden. De bestuurder informeert de Raad van Toezicht over het delegeren van taken en 
bevoegdheden; 

7.4 De schoolleider kan de door de bestuurder aan hem verleende bevoegdheden onder zijn 
verantwoordelijkheid delegeren aan een ander personeelslid. De schoolleider informeert de 
bestuurder over het delegeren van taken en bevoegdheden. 

8 Rapportage en verantwoording schoolleiders 
8.1 De schoolleider legt aan de bestuurder periodiek verantwoording af over beleid en uitvoering 

van de school.  

a. De schoolleider informeert de bestuurder over relevante ontwikkelingen; 

b. De schoolleider levert desgevraagd aan de bestuurder relevante gegevens aan over o.a. 
onderwijs, personeel, financiën en veiligheid; 

c. De schoolleiding licht bovenstaande zaken minimaal tweemaal per jaar mondeling toe aan 
de bestuurder in het P-gesprek en draagt zorg voor schriftelijke vastlegging van de 
hoofdlijnen van het gesprek in een P-rapportage. 

8.2 De schoolleider informeert het managementteam over alles wat relevant is voor het 
schooloverstijgende beleid of de uitvoering daarvan; 

8.3 De schoolleider komt jaarlijks aan het begin van het schooljaar een jaarplan met de bestuurder 
overeen. Dit jaarplan wordt jaarlijks aan het eind van het schooljaar geëvalueerd; 

8.4 De schoolleider kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in dit reglement en een 
voorlopige voorziening treffen in afwachting van een besluit van de bestuurder. De 
schoolleider informeert de bestuurder hierover direct. 

9 Vaststelling en wijziging managementreglement 
9.1 De bestuurder stelt dit reglement, evenals de wijzigingen daarop, na het verkrijgen van:  

a. advies van het managementteam;  

b. advies van GMR po en GMR vo; 

c. goedkeuring door de Raad van Toezicht  

9.2 Dit reglement is voor onbepaalde tijd vastgesteld. Minstens eenmaal in de vier jaar of zodra 

het managementteam of de bestuurder oordeelt dat daartoe aanleiding is, wordt dit 

reglement geëvalueerd.  

10 Slotbepaling 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de bestuurder. 




