Onafhankelijkheidsverklaring
De Code Goed Bestuur primair onderwijs, de wegwijzer van de VTOI, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de
stichting Archipel Scholen verlangen van Archipel Scholen dat de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar, ten
opzichte van de Directeur/Bestuurder en ten opzichte van welk deelbelang dan ook onafhankelijk opereren en zich daarover
verantwoorden. De onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht moet het vertrouwen van de
Directeur/Bestuurder, van werknemers, van (ouders van) leerlingen, van de Walcherse gemeenteraden, van stakeholders en
externen in een goed functionerend toezicht op de stichting Archipel borgen. De leden van de Raad van Toezicht zijn
transparant over de wijze waarop een lid steeds zijn/haar afwegingen maakt in zijn/haar handelen en leggen daarover
verantwoording af.
Verklaring van onafhankelijkheid
Gelet op de Code Goed Bestuur primair onderwijs, de wegwijzer van de VTOI, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van
de stichting Archipel Scholen verklaren de leden van de Raad van Toezicht uitdrukkelijk en ieder voor zich, dat een
onafhankelijk opereren en het zich daarover verantwoorden benodigd zijn om goed toezicht op de stichting Archipel Scholen te
kunnen waarborgen. Om die onafhankelijkheid te onderstrepen verklaren zij ieder voor zich, naast de specifieke bepalingen van
de Code Goed Bestuur primair onderwijs, de wegwijzer van de VTOI, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de
stichting Archipel Scholen, in te stemmen met de kernwaarden van Archipelscholen (Kindgericht, Resultaatgericht,
Toekomstgericht, Maatschappijgericht, Samenwerkingsgericht).
Zij verklaren voorts dat hij/zij, dan wel zijn echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloedof aanverwant tot in de tweede graad:














Niet momenteel, dan wel in de vijf jaar, voorafgaand aan de benoeming, werknemer of Directeur/Bestuurder van
Archipel Scholen zijn (geweest)
Geen persoonlijke financiële vergoeding van Archipel Scholen hebben ontvangen en zullen ontvangen, anders dan de
vergoeding in het kader van het voor de Raad van Toezicht te verrichten werkzaamheden
Geen afspraken maken over een persoonlijke lening of financiële garantie met de instelling
Geen lid zijn van een College B&W, of gemeenteraad in de gemeente waar de onderwijsinstelling stand houdt, of een
omliggende gemeente
In alle gevallen onafhankelijk zullen optreden t.o.v. de Bestuurder
Geen taken verrichten die aan de Bestuurder toebehoren
Geen bestuurslid zijn van een organisatie waarin de Directeur/Bestuurder een lid van de Raad van
Commissarissen/Toezicht is
Geen bestuursfunctie vervullen bij een andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector (primair onderwijs)
Niet werkzaam zijn bij organisaties die invloed kunnen hebben op het door Archipel te voeren beleid. De Raad van
Toezicht zal per individueel geval beoordelen in hoeverre de werkzaamheden de onafhankelijkheid kunnen schaden
Geen lid zijn van een medezeggenschapsorgaan van Archipel Scholen
Niet betrokken zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van werknemers
Geen deelbelangen zullen laten prevaleren
Belangenverstrengeling en de schijn van belangenverstrengeling zullen voorkomen of beheersen. Daarbij gaat het om
onverenigbare functies, tegenstrijdige belangen of nauw verweven netwerken of privérelaties. Elke mogelijke vorm
van belangenverstrengeling wordt gemeld in de Raad van Toezicht vergadering. Bij een incidenteel tegenstrijdig
belang mag de toezichthouder niet deelnemen aan de besluitvorming; bij een structureel tegenstrijdig belang moet de
toezichthouder terugtreden.

De leden van de Raad van Toezicht, ieder voor zich, verklaren dit door deze onafhankelijkheidsverklaring willens en wetens te
ondertekenen en deze verklaring openbaar te maken door vermelding ervan op de website en in het jaarverslag van Archipel
Scholen.
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