
Reglement inhoudende uitwerking van het begrip “toezicht”  door gemeenteraden van 
de gemeenten Velsen, Haarlemmermeer en Haarlem op de openbare scholen die onder 
het bevoegd gezag van de Stichting Dunamare staan, voorzover gelegen in een van die 
gemeenten.. 
 
Dit reglement geeft uitvoering aan art. 11 van de Statuten van de Stichting Dunamare, mede in 
verband met de relevante onderwijswetgeving (thans artikel 53C van de Wet op het voortgezet 
Onderwijs).  
 
 
Artikel 1 
De statuten van de stichting kunnen slechts worden gewijzigd na goedkeuring van de 
gemeenteraad van de gemeente waarin de openbare school is gelegen. Goedkeuring kan slechts 
worden onthouden indien overheersende invloed van de overheid in het bestuur niet is verzekerd 
voor zover het openbaar onderwijs betreft. (art 53c lid 6 wvo) 
 
Artikel 2 
Het bestuur brengt jaarlijks voor 1 juli aan de gemeenteraad van de gemeente waarin de openbare 
school is gelegen, verslag uit over de werkzaamheden, waarbij in ieder geval aandacht wordt 
geschonken aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Het verslag wordt 
bekendgemaakt. (art. 53c lid 7 wvo). Bij die gelegenheid wordt ook gesproken over de 
ontwikkeling van de financiën voor die school op de langere termijn (elementen uit de 
meerjarenbegroting) 
 
Artikel 3 
Het bestuur van de Stichting Dunamare voert jaarlijks uiterlijk voor 1 februari van enig 
kalenderjaar overleg met de gemeenteraad van de gemeente waarin de openbare school is gelegen 
over de begroting van de openbare school voor dat kalenderjaar.  
 
Artikel 4 
Het bestuur van de Stichting Dunamare voert jaarlijks voor 1 juli overleg met de gemeenteraad 
van de gemeente waarin de openbare school is gelegen over de jaarrekening van de openbare 
school van het daaraan voorafgaande  kalenderjaar  
 
Artikel 5 
Bij het overleg dat jaarlijks voor 1 juli wordt gevoerd met de Raad over het verslag van de 
werkzaamheden en elementen uit de meerjarenbegroting wordt aandacht besteed aan de relatie 
tussen het Strategisch beleidsplan van de Stichting Dunamare en het lokaal onderwijsbeleid van 
de gemeente. 
 
Artikel 6 
In geval van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of functioneren in strijd met de wet, 
voorzover het openbaar onderwijs betreft, neemt de gemeenteraad van de gemeente waarin de 
openbare school is gelegen, de maatregelen die hij nodig acht om de continuïteit van het 
onderwijsproces te waarborgen voor zover het openbaar onderwijs betreft. (art. 53c lid 9)  

 


