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TOEZICHT EN ORGANISATIE
Good Governance

verankering in de samenleving en de maatschappelijke
omgeving is gewaarborgd. De Raad van Toezicht bestaat
uit vijf personen. De leden van de Raad van Toezicht
ontvangen een bezoldiging van € 1.500,- per lid.

Bij goed onderwijsbestuur draait het om besturing,
control, verantwoording en toezicht. In het kader van
Good Governance hanteert de BMS de code 'goed onderwijsbestuur'. In het kader van de continuïteit heeft de RvT
regelmatig adviserend overleg met het CvB.
Het meerjarenbeleidsplan bevat een beschrijving van
interne en externe ontwikkelingen (risico's en kansen)
die in de jaarplannen beleidsmatig worden vertaald.
Een meerjarenbegroting, vertaald in jaarbegrotingen
geeft een goede mogelijkheid de financiële ontwikkelingen te bespreken met het CvB.

Vergaderingen
De Raad van Toezicht heeft in 2013 acht keer regulier
vergaderd. Belangrijke aandachtspunten waren de ontwikkeling van meerjarenbeleid, Passend Onderwijs en het
op orde houden van de financiën en de formatie.

Commissies
De in 2012 ingestelde commissies, audit commissie
en remuneratie commissie, kennen een ongewijzigde
samenstelling.

Raad van Toezicht
De hoofdtaak van de Raad van Toezicht is toezicht houden op de kwaliteit van het bestuur, het financiële beleid,
het behalen van de gestelde doelen, werkgeverschap en
reglementering van besturing en verantwoording. Ook
bepaalt de Raad de kaders door het meerjarenbeleid op
strategisch en financieel gebied vast te stellen. Verder
heeft de Raad goedkeurings- en vaststellingsbevoegdheden, fungeert als klankbord en vervult een adviesrol.

College van Bestuur
Het College van Bestuur bestaat uit een professionele
bestuurder en is verantwoording verschuldigd aan de
Raad van Toezicht. Het College van Bestuur is integraal
verantwoordelijk voor:
• de dagelijkse leiding van de BMS;
• de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie
van het beleid op stichtingsniveau;
• de totale organisatie van de stichting.

Samenstelling
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat betrokkenheid bij katholiek onderwijs, deskundigheid en
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