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STATUTENWIJZIGING STICHTING  

Heden, vijftien januari tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr. Jennes Anri Nico Goes, - notaris te 

Molenlanden: • • - - ------ --- - - ----- - - -- - - 

mevrouw Maria Bons, ........... te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: - -  - - -·  
- 

1. de heer Jimke Pieter Bijlstra, - - - - - - - 
   - -- - 

2. de heer Edwin de Weers, - - - - - - 

die bij het geven van deze volmacht handelden als respectievelijk voorzitter van het College van bestuur 
en lid van het College van bestuur van de stichting: Stichting Specialisten in PassendOnderwijs, statutair 
gevestigd te Papendrecht, kantoorhoudende te 3351 ED Papendrecht, Noordersingel 1, ingeschreven in 
het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder ---- - nummer: 24354004, hierna te noemen: "de 
stichting" en de stichting ingevolge het bepaalde in--artikel 21 lid 1 van haar statuten als zodanig 
rechtsgeldig vertegenwoordigende.  
Blijkende van gemelde volmachtgevingen uit één onderhandse verklaring/machtiging, welke 

•verklaring/machtiging aan deze akte is gehecht.-------· - -- - 
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat de stichting is opgericht bij aktevan 

oprichting op vierentwintig oktober tweeduizend drie en dat de statuten van de stichting- - laatstelijk 

werden gewijzigd op twintig maart tweeduizend achttien, voor mr. J.A.N. Goes, notaris-- 
te Molenwaard, verleden.- -- ------ - --· - •··- - --- · - 
Tevens verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, dat het College van bestuur bij besluit, 

de dato zes december tweeduizend achttien, met inachtneming van het bepaalde in-de statuten omtrent 

statutenwijziging heeft besloten om enige wijzigingen in de statuten aan te brengen en in verband 

daarmede de statuten geheel opnieuw vast te stellen. - 
Van gemeld besluit blijkt eveneens uit bovengenoemde verklaring/machtiging van het Collegevan bestuur 

van de stichting, welke verklaring/machtiging aan deze akte is gehecht. Ter uitvoering van het 

bovenstaande verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, dat de huidige statuten bij deze 

komen te vervallen en worden vervangen door de volgende-bepalingen: - .  
STATUTEN  
AFDELING A. algemeen  
Begripsomschrijvingen ------ -- - 

Artikel 1----·  ---- - ---·--·- -- 

wet:  iedere in Nederland geldende wet in formele zin alsmede- - - 
daarop gegronde algemene maatregelen van bestuur,- -- - 

koninklijke besluiten of ministeriêle regelingen; - - -- 
onderwijswetten:  de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op de- --- 

expertisecentra (WEC) en/of de Wet op het voortgezet- -- - 

onderwijs (WVO);  ----- - 

stichting:  Stichting Specialisten in Passend Onderwijs, gevestigd te----statuten:  de statuten van de 

stichting;- - - - ----- --- 



Raad van toezicht:  het orgaan bedoeld in artikel 6 van de statuten;--• -------College van bestuur: 
 het orgaan bedoeld in artikel 6 van de statuten;- ---- bestuurs- en toezichtsreglement: het 
reglement bedoeld in artikel 26 eerste lid van de statuten;- gemeenschappelijke medezeg- 



  



  



  



  



  



  



  



  



 


