
SG Spieringshoek  Managementstatuut 
 
 
Het managementstatuut is een wettelijk verplicht document, waarin de verdeling van taken en 
bevoegdheden is geregeld tussen bestuur en management. Het bevoegd gezag kan bevoegd-
heden mandateren en instructies geven.  
 
Het managementstatuut van SG Spieringshoek maakt duidelijk dat de dagelijkse leiding van de 
school ligt bij de Schoolleiding (SL). De rector is lid van de SL en tevens als College van Be-
stuur eindverantwoordelijk. Zijn stem geeft daarom de doorslag als consensus niet haalbaar 
blijkt. 
 
Het managementstatuut wordt door het bevoegd gezag vastgesteld na overleg met de betrok-
kenen. De medezeggenschapsraad heeft een adviesbevoegdheid. 
 
De verhouding tussen het bevoegd gezag en de Raad van Toezicht is niet in dit management-
statuut geregeld, maar in de statuten van de Stichting en de daarop gebaseerde reglementen 
op het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. 
 
De afdelingsleiders vormen samen met de SL het Managementteam (MT). 
 
 
Managementstatuut (zoals bedoeld in artikel 32c van de WVO) 
Reglement voor de schoolleiding en het managementteam van SG Spieringshoek. 
 
Artikel 1:  
In dit reglement wordt verstaan onder: 
a. mandaat 
 Machtiging door het bevoegd gezag, waarbij een bevoegdheid is gegeven aan een ander, 

tot het in naam en onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag uitoefenen van deze 
bevoegdheid, waarbij onverlet blijft de bevoegdheid van het bevoegd gezag om aanwijzin-
gen te geven en zonodig zelf de bevoegdheid uit te oefenen. 

b. bevoegd gezag 
 Het College van Bestuur van de Stichting Sint Liduina, waaronder SG Spieringshoek res-

sorteert. 
c. rector  
 Het College van Bestuur van Stichting Sint Liduina 
d. schoolleiding  
 Rector en conrectoren 
d. managementteam 
 Rector, conrectoren en afdelingsleiders 
 
Artikel 2: 
1. Het reglement bevat bepalingen met betrekking tot de taken en bevoegdheden van het be-

voegd gezag, de SL en het MT van SG Spieringshoek, alsmede met betrekking tot de door 
het bevoegd gezag opgedragen  taken en gemandateerde bevoegdheden. 

2. Het managementstatuut bevat tevens bepalingen met betrekking tot de werkwijze van de 
schoolleiding en het managementteam. 

 
Artikel 3:  
1. Het bevoegd gezag is onder andere verantwoordelijk voor het beleid op de volgende terrei-

nen: 
 a. onderwijs 
 b. organisatie 



 c. personeel 
 d. financiën en beheer 
2. Binnen de door het bevoegd gezag vastgestelde algemene beleidskaders wordt de voorbe-

reiding en de uitvoering van het beleid en het uitvoeren van taken op de in lid.1 van dit arti-
kel genoemde terreinen gemandateerd overeenkomstig het gestelde in het aanhangsel. 

3. De bevoegdheden die niet zijn gemandateerd, worden uitgeoefend door de rector. 
 
Artikel 4: 
1. De SL is belast met: 
 a.  het geven van leiding aan de school 
 b. de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het beleid met betrekking tot de terrei-

nen vermeld in artikel 3 lid 1 
c. het met betrekking tot de vorengenoemde taken onderhouden van interne en externe 

contacten 
2. De leden van de SL zijn belast met het geven van lessen en het verrichten van leraarsta-

ken voor zover dit wordt overeengekomen. 
3. De SL en het MT treden in principe op als collectief. Besluitvorming geschiedt in beginsel in 

consensus. Indien consensus naar het oordeel van de rector niet haalbaar is gebleken, be-
slist de rector. 

4. De conrector verricht de tot zijn taak binnen de  SL behorende werkzaamheden onder ver-
antwoordelijkheid van de rector en vervangt de rector bij diens afwezigheid, zo mogelijk 
overeenkomstig gemaakte afspraken. 

5. Bij afwezigheid van een conrector wordt diens werkzaamheden verricht door de SL. 
 
Artikel 5: 
De afdelingsleider verricht de tot zijn taak behorende werkzaamheden onder verantwoor-
delijkheid van de rector. 
De afdelingsleider handelt binnen de beleidskaders en procedures die door het bevoegd gezag 
zijn vastgesteld. 
 
 
Artikel 6: 
De rector tekent alle stukken die namens de SL en/of het bevoegd gezag uitgaan. Bij zijn ont-
stentenis wordt zijn taak overgenomen door een van de conrectoren uit de schoolleiding met 
wie dat is overeengekomen. 
 
Artikel 7: 
De rector kan een besluit van een lid van de SL en het MT wegens strijd met een algemeen 
verbindend voorschrift, de statuten, dit reglement, enig algemeen beginsel van behoorlijk be-
stuur, de redelijkheid en de billijkheid of met het belang van de school of de Stichting geheel of 
gedeeltelijk herzien. 
 
Artikel 8: 
1. Wijzigingen in dit reglement, dan wel intrekking of verlenging van de werking van dit regle-

ment geschieden bij afzonderlijk besluit van het bevoegd gezag, na overleg met de betrok-
kenen. 

2. Besluiten als bedoeld in het vorige lid treden in werking op de dag waarop het besluit is 
bekendgemaakt, tenzij het bevoegd gezag anders besluit. 

 
  
 



Aanhangsel bij het Managementstatuut 
 
 
Verantwoordelijkheden en taken schoolleiding en hoofd bedrijfsvoering 2010 – 2011 
 
Rob van Oevelen 
Rector 
*Eindverantwoordelijk 
*Strategisch beleid  
*Algemene zaken 
*Externe contacten 
*Formatie 
*Personeelszaken: aanstellingen, verlof, beoordelingen, personeelszorg, IPB, etc. 
*Rooster 
 
Marc Karreman 
Conrector Financiën en Beheer 
*Controller functie 
*Financiën; 
*ICT; 
*Gebouw + facilitaire dienstverlening; 
*OOP (inclusief onderwijsassistenten); 
*Fondsenwerving i.s.m. rector 
*BHV 
*Rooster i.s.m. rector 
 
Max de Boer 
Conrector onderwijsontwikkeling en personeel 
*Onderwijsontwikkeling 
*Aansturing secties 
*Communicatie, pers, pr 
*Scholing 
*Kwaliteitszorg 
*Veiligheid 
*I.s.m. rector personeelszaken 
*Beoordeling nieuwe docenten i.s.m. rector 
*Lespakketten 
*Leerlingenraad 
*Ouderraad 
*Invulling studiedagen 
*Corveerooster onderbouw 
 
Bert Woutersen 
Conrector begeleiding en organisatie 
*Begeleiding en hulpstructuren 
*Aansturing afdelingsleiders 
*Bewaken instroom, doorstroom, afstroom en uitstroom 
*Voorzitten MT 
*ZAT: contacten en aansturing 



*Samenstellen teams 
*Bewaking onderwijsklimaat 
*Contacten basisscholen 
*Voorzitter eindexamencommissie 
*Jaarrooster 
*Leerlingenraad 
*Organisatie activiteitenweken 
*Organisatie hulpstructuren 
*Organisatie informatieavond – open dag- basisschoolmiddag 
*Coördinatie schoolexamen/repetitieweek 
*Organisatie diploma-uitreiking 
*Coördinatie STC 
*Organisatie einde- en start cursusjaar 
 


