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Preambule 
Op lokaal niveau kan een lokale identiteitscommissie ingericht worden. Deze identiteitscommissie heeft tot taak richting 

te geven aan de lokale identiteit binnen de kaders van Educatis. 

De directeur heeft de opdracht om de lokale identiteit binnen de door de lokale identiteitscommissie vastgestelde 

richting vorm te geven en te waarborgen.  

De lokale identiteitscommissie overlegt met de Raad van Bestuur of de vast te stellen richting past binnen de kaders 

van de identiteit van Educatis. De lokale identiteitscommissie overlegt met de directeur over de richting van de 

gewenste lokale identiteit en spreekt met hem of haar over het vormgeven en waarborgen van de lokale identiteit. 

De identiteit doortrekt het hele bestaan. Toch komt de identiteit op een aantal markante punten sterk naar voren. In dit 

reglement benoemen we deze hoofdpunten.  

 

Artikel 1: Begrippen 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
- Vereniging:   Educatis; een vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische 

Grondslag 
- Statuten:    De statuten van Educatis 
- Raad van Bestuur (RvB) Het bestuur van Educatis 
- Raad van Toezicht (RvT) Het toezichthoudend orgaan van Educatis 
- Lokale identiteitscommissie (LI) Een identiteitscommissie die gericht is op advisering ten aanzien van de zaken 

die de identiteit van de school raken 
- School:    School waarvoor de identiteitscommissie is ingesteld conform artikel 15 van de 

  statuten 
- Algemene vergadering:   De vergadering zoals omschreven in artikel 10 van de statuten 
- Lokale vergadering:    De vergadering zoals omschreven in artikel 15 van de statuten 
- Directie:    De directie waaraan door de Raad van Bestuur de leiding van de school is  

   opgedragen 
- Gekwalificeerde meerderheid:  Twee/derde van het aantal geldige stemmen 
- Advies- en instemmingsrecht De begrippen advies- en instemmingsrecht worden gebruikt conform de 

betekenis zoals verwoord in de Wet Medezeggenschap Scholen 
 

Artikel 2: Doel 
1. Dit reglement stelt nadere regelingen en voorschriften samen ten aanzien van de lokale identiteitscommissie ten 

aanzien van de organisatie van de lokale identiteitscommissie en ten aanzien van de werkzaamheden van de 
lokale identiteitscommissie. 

2. De lokale identiteitscommissie heeft taken bij de volgende zaken: 
- de identiteit van de school 
- de voordracht voor de benoeming van personeel voor de school; 
- het toelatingsbeleid van leerlingen op de school; 
- advies m.b.t. identiteit in leermethoden 
- het beleid met betrekking tot het vaststellen van schoolregels 
- de toelating van leden van de vereniging. 
De advies- en instemmingrechten  worden nader uitgewerkt in de artikelen 10 tot en met 12 

 
Artikel 3: Leden van de lokale identiteitscommissie  
1. De leden van de lokale identiteitscommissie worden, conform artikel 15 van de statuten, gekozen uit en door die 

leden van de vereniging die conform artikel 8 lid 3 van de statuten aan hebben laten tekenen dat zij zich het meest 
betrokken weten bij de betreffende school 
De lokale identiteitscommissie  bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie  en ten hoogste vijf personen, die 
door de lokale vergadering uit haar midden worden gekozen, met dien verstande evenwel, dat personen in dienst 
van de vereniging en werkzaam op de school geen deel van de lokale identiteitscommissie kunnen uitmaken.  

2. Het lidmaatschap van de lokale identiteitscommissie eindigt:  
a. Door opzegging door het lid van de lokale identiteitscommissie; of 
b. Door ontslag door de lokale vergadering, onder opgaaf van redenen. Een besluit hiertoe moet met een 

gekwalificeerde meerderheid worden genomen(zie lid 3); of 
c. Als men ophoudt lid van de vereniging te zijn of als niet meer aangetekend is dat het lid zich het meest 

betrokken weet bij de school; of 
d. Door overlijden. 
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3. Een lid van de lokale identiteitscommissie kan door de lokale vergadering te allen tijde worden ontslagen of 
geschorst als lid van die identiteitscommissie, mits het besluit daartoe wordt genomen met gekwalificeerde 
meerderheid en in een vergadering die met een termijn van ten minste twee weken is samengeroepen met 
agendering van het voorstel tot ontslag of schorsing van het betreffende lid.  Een schorsing die niet binnen drie 
maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. Het geschorste lid 
van de lokale identiteitscommissie wordt in de gelegenheid gesteld zich voor de lokale vergadering te 
verantwoorden.  
 

Artikel 4: Kandidaatstelling leden lokale identiteitscommissie en verkiezing 
1. Leden van de lokale identiteitscommissie worden door de lokale vergadering gekozen voor een periode van vier 

jaren. De leden van de lokale identiteitscommissie treden af volgens een  door de lokale identiteitscommissie op 
te stellen rooster. Elke aftredende is aansluitend herkiesbaar. De maximale zittingsduur van een lid is twaalf 
jaren. In tussentijdse vacatures wordt zo mogelijk in de eerste lokale vergadering na het ontstaan van de 
vacature voorzien. Een tussentijdse gekozene neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger 
in.  

2. Voor de verkiezing stelt de lokale identiteitscommissie  kandidaten. De lokale  identiteitscommissie laat bij de 
kandidaatstelling naast de voor het werk  in de lokale identiteitscommissie benodigde kwaliteiten en 
deskundigheden van een kandidaat ook de kerkelijke spreiding in de lokale identiteitscommissie meewegen.  

3. Verkiezing van leden van de lokale identiteitscommissie vindt plaats door stemming in een lokale vergadering of 
door stemming via een brief.  

4. De verkiezing vindt schriftelijk plaats, met dien verstande dat in geval van een enkelvoudige voordracht de lokale 
vergadering kan  besluiten bij acclamatie tot benoeming van het voorgedragen lid over te gaan. 

5. Indien de uitgebrachte  stemmen staken, wordt degene die het oudste in jaren is geacht te zijn gekozen. 
 
Artikel 5: Functies 
De lokale identiteitscommissie benoemt uit haar midden een voorzitter en een secretaris.  Bij afwezigheid van één van 
deze functionarissen treedt een door de lokale identiteitscommissie aangewezen plaatsvervanger op. Een 
plaatsvervanger heeft alle rechten van de functionaris die wordt vervangen.  
 
Artikel 6: Voorzitter 
De voorzitter heeft de volgende taken: 
a. Het  openen en leiden van  de vergadering van de lokale identiteitscommissie; 
b. Het in goed overleg met de leden van de lokale identiteitscommissie regelen van de werkzaamheden;   
c. Het  toezicht houden op de naleving van het reglement voor de lokale identiteitscommissie; 
d. Het in overleg met de secretaris vaststellen van de datum en de agenda van vergaderingen van de lokale 

identiteitscommissie ; 
e. Het dragen van verantwoordelijkheid voor een goed en regelmatig overleg in de lokale identiteitscommissie;  
f. Het namens de lokale identiteitscommissie aanspreekpunt zijn voor de directie bij ingrijpende voorvallen of 

beslispunten, die de lokale identiteit betreffen. 

 

Artikel  7: Secretaris 
De secretaris draagt zorg voor:  
a.  Het convoceren van vergaderingen van de lokale identiteitscommissie; 
b.  Het samenstellen van de agenda, in overleg met de voorzitter en na raadpleging van de directeur, voor deze 
 vergaderingen; 
c. Het notuleren van hetgeen op de genoemde vergadering wordt behandeld en het verstrekken van 
               deze notulen, zo mogelijk voor de volgende vergadering; 
d. Het zorg dragen voor de correspondentie namens de lokale  identiteitscommissie; 
e. Het bijhouden van een archief, waarin alle op de lokale identiteitscommissie betrekking hebbende 

correspondentie wordt bewaard; 

 
Artikel 8: Vergaderingen van de lokale identiteitscommissie 
1. De lokale  identiteitscommissie vergadert volgens een tevoren opgestelde rooster en voorts, wanneer de voorzitter 

en de secretaris, of wanneer de meerderheid van de leden dat nodig acht. De directie woont in principe altijd de 
vergadering van de lokale identiteitscommissie bij. Ieder lid van de lokale identiteitscommissie dat een vergadering 
van de identiteitscommissie niet kan bijwonen, geeft dit tijdig te kennen aan de voorzitter of secretaris van de 
identiteitscommissie. 
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2. Vergaderingen van de lokale identiteitscommissie worden met Schriftlezing en gebed geopend en met dankgebed 
afgesloten. 

 
Artikel 9: Verantwoording aan Lokale leden 
De Lokale identiteitscommissie legt jaarlijks verantwoording af over de werkzaamheden aan die leden van de vereniging 
die conform artikel 8 lid 3 van de statuten hebben laten aantekenen dat zij zich het meest betrokken weten bij de school. 
Dit kan door het verspreiden van een jaarverslag of door het houden van een lokale vergadering.  
Indien 10% van de leden van de betrokken school aangeven behoefte hebben aan een lokale vergadering, dan zal de 
lokale identiteitscommissie deze binnen een termijn van een maand samenroepen. 
 

 
Artikel 10: Identiteit 
De lokale identiteitscommissie kan binnen  door het bestuur gestelde kaders een nadere invulling geven aan de 
identiteit. Dit komt onder meer tot uitdrukking in een instemmingsrecht bij vaststellen van het toelatingsbeleid van de 
leerlingen, bij het instemmen met benoemingen van personeel door het doen van een voordracht, door het 
instemmingsrecht bij het vaststellen van identiteitsgebonden schoolregels en bij het adviseren over identiteitsaspecten 
bij methodekeuze.  
De lokale identiteitscommissie houdt toezicht op het handhaven van de identiteit.  
De lokale identiteitscommissie adviseert de Raad van Bestuur over toelating van leden voor de vereniging. 
 

Artikel 11: Personeelsbeleid en voordracht voor benoeming personeel 
De lokale identiteitscommissie geeft vorm aan het instemmingsrecht bij de eerste benoeming van een leraar bij Educatis 
conform de werkwijze in de procedure werving en selectie onderwijzend personeel. 
Bij het benoemen van een directeur participeert de lokale identiteitscommissie met twee leden in de werving en 
selectiecommissie van de Raad van Bestuur. 
 
Artikel 12: Schoolregels 
De lokale identiteitscommissie geeft vorm aan het instemmingsrecht ten aanzien van identiteitsgebonden schoolregels. 
De lokale identiteitscommissie stelt kaders voor het ontwikkelen van beleid en beleid met betrekking tot de invoering van 
deze schoolregels. 
De lokale identiteitscommissie toetst of het door de school gevoerde beleid past binnen de gestelde kaders en toetst of 
de schoolregels gehandhaafd worden. 
 
Artikel 13: Vaststellen van en wijzigen van het reglement 
Het reglement voor de lokale identiteitscommissie wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur tijdens een vergadering 
van de gezamenlijke identiteitscommissies na verkregen instemming van minimaal tweederde meerderheid. 
Een voorstel tot wijziging van het reglement behoeft eveneens de goedkeuring van de Raad van Bestuur en de 
instemming van de lokale identiteitscommissies. 
 
Artikel 14: Slotbepalingen 
In geval de inhoud of toepassing van de artikelen van de statuten  of van het reglement voor de lokale 
identiteitscommissie vragen of onduidelijkheid oproept  is de Raad van Bestuur bevoegd een uitspraak te doen. Deze 
uitspraak wordt genotuleerd en op de eerstvolgende algemene vergadering ter kennis  van de leden gebracht. Indien 
het het reglement van de lokale identiteitscommissie betreft wordt dit zo spoedig mogelijk ter kennis van de lokale 
identiteitscommissies gebracht. 
 
Artikel 15: Citeertitel 
Dit reglement kan worden aangehaald onder de titel Reglement van de lokale identiteitscommissie. 
 
Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Bestuur van de vereniging Educatis van… 
 
Raad van Bestuur            
     


