
 

 

 
 

 

De vereniging voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs te Sleeuwijk heeft een integriteitsbeleid 
conform de eisen in de wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur.  
 
Het uitgangspunt van het integriteitsbeleid van de Vereniging is dat van alle bestuursleden, ledenraadsleden, 
leden van de medezeggenschapsraad, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers wordt verwacht dat men handelt 
in de geest van de grondslag van de vereniging en de doelstelling van de school.  
 
Globaal geformuleerd houdt integer handelen binnen de setting van de Vereniging en de school in dat van elk 
bestuurslid, ledenraadslid, lid van de medezeggenschapsraad, medewerker, stagiaire en vrijwilliger wordt 
verwacht dat men: 

 zegt wat men doet en doet wat men zegt; 
 zich houdt aan de principes en overtuigingen zoals verwoord in de grondslag van de vereniging en de 

doelstelling van de school; 
 consequent handelt naar de normen en waarden zoals genoemd in de doelstelling; 
 zich ook onder druk aan zijn afspraken houdt; 
 zichzelf en anderen vertrouwt tot het tegendeel is gebleken; 
 niet omkoopbaar is of uit eigenbelang van de principes afwijkt; 
 vrijmoedig spreekt en voor zijn mening uitkomt waar dat nodig en mogelijk is; 
 zicht onthoudt van onnodige en/of onjuiste negatieve uitingen over de Vereniging, de school of 

betrokkenen bij de school; 
 een besef van gezonde eigenwaarde heeft.  

 
Voor medewerkers en stagiaires is er een gedragscode vastgesteld voor de omgang met leerlingen en met 
elkaar. Zie daarvoor D.13.  
Deze gedragscode is ook van toepassing voor bestuursleden, ledenraadsleden en leden van de 
medezeggenschapsraad in hun relatie tot leerlingen, medewerkers en elkaar.  
 
Voor een bestuurslid, ledenraadslid en een lid van de schoolleiding geldt daarnaast dat hij in zijn handelen in 
het kader van de Vereniging en/of de school:  

- dienstbaar is aan en gericht is op het belang van de Vereniging en de school; 

- herkenbaar is in verband met de functie die hij vervult binnen de Vereniging of de school; 

- wordt gekenmerkt door onafhankelijkheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met 
oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden; 

- transparant is, opdat optimale verantwoording mogelijk is en de controlerende organen 
volledig inzicht hebben in zijn handelen en zijn beweegredenen daarbij; 

- betrouwbaar is en zich aan zijn afspraken houdt; kennis, informatie en invloed, waarover hij uit 
hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij uitsluitend aan voor het doel, waarvoor die zijn 
gegeven; 

- zorgvuldig is; het handelen is zodanig, dat alle betrokkenen bij de Vereniging en de school op 
gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat mogelijk verschillende belangen op  
correcte wijze worden afgewogen; 

- belangenverstrengeling voorkomt; hij voorkomt, dat er door het verrichten van 
nevenwerkzaamheden of andere werkzaamheden vermenging optreedt van het belang als 
bestuurslid, ledenraadslid of lid van de schoolleiding met het persoonlijk belang of dat van 
derden, waarmee hij banden heeft, waardoor een zuiver en objectief besluiten of handelen in 
het belang van de Vereniging of de school niet langer is gewaarborgd. 



 

Een bestuurslid, ledenraadslid en een lid van de schoolleiding zal in zijn handelen buiten het kader van de 
Vereniging en/of de school zich onthouden van zaken die zijn functioneren binnen het kader van de Vereniging 
en/of de school en met inachtneming van het bovenstaande belemmeren of bemoeilijken.  
 
Leden van de schoolleiding zijn in dienst van de Vereniging en vallen onder de CAO-VO.  
Leden van het bestuur en de ledenraad zijn vrijwilligers die een beperkte vacatievergoeding per vergadering 
ontvangen die op jaarbasis binnen de van belasting vrijgestelde vrijwilligersvergoeding valt.  
 
Leden van het bestuur, de ledenraad en de schoolleiding zullen geen (im)materiële vergoedingen van derden 
aannemen die de kennelijke bedoeling van een tegenprestaties hebben en/of hun functioneren binnen het 
kader van de Vereniging of de school onder druk kunnen zetten. Materiële vergoedingen van derden in het 
kader van de school of het bestuur boven een bedrag van € 150,- per jaar moeten gemeld worden bij het 
bestuur via de schoolleiding.  
 
 


