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REGLEMENT IDENTITEITSCOMMISSIES                definitief juni 2013 

 
Van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs “Ichthus”, gevestigd te Huizen, ter 
uitvoering van het bepaalde artikel 14 van de statuten. 
 

Algemeen 
Artikel 1 
1. In dit reglement wordt onder “statuten” verstaan de statuten van de Vereniging voor 

Protestants Christelijk Basis Onderwijs “Ichthus”, gevestigd te Huizen. 
2. In dit reglement wordt onder “identiteitscommissielid” verstaan de persoon die tot lid is 

gekozen volgens de procedure zoals in artikel 13 van de statuten staat vermeld. 
 
Artikel 2 
1. Met verwijzing naar de statuten geeft dit reglement richtlijnen ten aanzien van het adviseren 

door de identiteitscommissies van de vereniging, om zodoende het doel en de grondslag van de 
vereniging, zoals omschreven in artikel 3 en 4 van de statuten zo goed mogelijk na te streven. 

2. Naast de statuten en het reglement identiteitscommissies geldt de identiteitsnotitie Ichthus als 

kader en leidraad voor het handelen van de desbetreffende identiteitscommissie.  
3. De bestaande identiteitsparagraaf van de scholen wordt een geïntegreerd onderdeel van het 

schoolconcept van de school. 
4. Het schoolconcept betreft de omschrijving op hoofdlijnen van o.a. de totale vormgeving van de 

school op levensbeschouwelijk, pedagogisch en onderwijskundig gebied. 
5. Het schoolconcept van de school wordt door de directie ter toetsing aan het algemeen bestuur 

voorgelegd. 
 
Artikel 3 
1. Alle leden van een identiteitscommissie zullen zich individueel en gezamenlijk naar beste eer en 

geweten inzetten voor een goede gang van zaken ten aanzien van de hen opgelegde 

adviestaak. 
2. Zij zullen nalaten al hetgeen materiële en immateriële schade kan toebrengen aan bestuur, 

identiteitscommissies, personeel en scholen. 
 

Functievervulling en aftreden 

Artikel 4 

Het periodiek aftreden van leden van de identiteitscommissie wordt door deze commissie bepaald, 
met inachtneming van hetgeen in artikel 13 van de statuten staat vermeld. 
 
Artikel 5 
De identiteitscommissie bestaat, met inachtneming van artikel 13 van de statuten uit tenminste 3 
en ten hoogste 5 leden. De identiteitscommissie kiest uit zijn midden een voorzitter en secretaris. 
De functieverdeling binnen de identiteitscommissie wordt door deze commissie bepaald en zal bij 

personele wijziging in de identiteitscommissie steeds opnieuw door de identiteitscommissie worden 
vastgesteld. 
 
Artikel 6 
De leden van de identiteitscommissie worden ten hoogste tweemaal een periode van vier jaar 
benoemd. 
De leden van de identiteitscommissie worden op voordracht van die identiteitscommissie door de 

algemene vergadering benoemd uit de leden van de vereniging. 

De leden van de identiteitscommissie waarvan het (de) op de desbetreffende school schoolgaande 
kind(eren) de school verlaat (verlaten) kunnen gedurende de dan lopende zittingstermijn lid blijven 
van de identiteitscommissie. 
 

Vergaderingen 

Artikel 7 
1. De identiteitscommissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht doch tenminste 

twee maal per jaar. De secretaris schrijft de vergaderingen van de identiteitscommissie tijdig 
uit. Een vergadering wordt ook gehouden op verzoek van twee of meer leden van de 
identiteitscommissie, onder opgaaf van reden. 

2. Besluiten worden genomen conform het bepaalde in artikel 12 van de statuten. Van elke 
vergadering worden notulen en een besluitenlijst gemaakt. Een afschrift van de notulen en de 

besluitenlijst wordt ter kennisneming aan de algemeen directeur gezonden. 
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Artikel 8 

De vergaderingen worden geopend met schriftlezing en gebed. De vergaderingen worden gesloten 
met een meditatief moment. 
 

Adviestaak 
Artikel 9 
1. Een identiteitscommissie heeft tot taak gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de 

directeur van een uit de vereniging uitgaande school over de invulling van de eigen identiteit 

van de school, daaronder begrepen: 
a. de identiteitsaspecten van het onderwijs; 
b. de identiteitsaspecten van de organisatie; 
c. de identiteitsaspecten van de aanname van leerlingen; 
d. de identiteitsaspecten van het personeelsbeleid op schoolniveau; 
e. de identiteitsaspecten van financieel beleid op schoolniveau. 

 
Informatieplicht 

Artikel 10 

1. De directeur verstrekt aan de identiteitscommissies alle informatie waarvan redelijkerwijs mag 
worden verondersteld dat die van belang is bij het goed uitvoeren van de taak. 

2. De directeur kan zich genoodzaakt zien aan het verstrekken van informatie als bedoeld in het 
vorig lid, het begrip “vertrouwelijk” te verbinden. Daarmee geeft de directeur aan dat het hier 

gaat om gegevens van vertrouwelijke aard, waarover door of vanuit de identiteitscommissies 
geen informatie aan derden mag worden gegeven. Deze vertrouwelijkheid geldt tot het 
moment waarop de directeur aangeeft dat deze vervalt, dan wel de termijn verstreken is 
waarvoor deze vertrouwelijkheid geldt. 

 
Afwijking van advies 

Artikel 11 

1. De directeur die om zwaarwegende redenen overweegt een gegeven advies conform artikel 9 
van dit reglement niet over te nemen, zal, voordat hij dit besluit neemt, hierover in overleg 
treden met de identiteitscommissie. Leidt dit overleg niet tot overeenstemming en besluit de 
directeur tot gehele of gedeeltelijke afwijking van het advies, dan zal hij hierover de 
identiteitscommissie die het advies heeft gegeven schriftelijk informeren, onder opgave van de 

reden waarom hij tot afwijking heeft besloten. 

2. De directeur zendt een kopie van de in lid 1 bedoelde brief waarin de betrokken 
identiteitscommissie wordt geïnformeerd aan het bestuur. Het algemeen bestuur heeft in de 
verdere afwikkeling de uiteindelijke verantwoordelijkheid. 

 
Kosten 

Artikel 12 
De kosten samenhangend met de werkzaamheden van de identiteitscommissies worden gedragen 

door het algemeen bestuur. 
 

Slotbepalingen 
Artikel 13 
Indien een of meer artikelen in strijd zijn met de statuten, prevaleren de statutaire bepalingen. 
 
Artikel 14 

Dit reglement kan door het algemeen bestuur te allen tijde worden aangevuld en gewijzigd, 

conform het bepaalde in artikel 14 van de statuten. 
 
Artikel 15 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, alsmede in geval van geschillen over uitleg of 
toepassing van dit reglement beslist het algemeen bestuur nadat de identiteitscommissie gehoord 

is. 
 
 
Vastgesteld in de ledenvergadering d.d.  19 juni 2002 
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