
Betreft:  Partiële statutenwijziging 

 

         Dordrecht, 7 januari 2022 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Op dinsdag 9 november 2021 heeft u uw goedkeuring verleend aan de besturenfusie tussen de 

schoolbesturen OPOD en SKOBA en aan de statutenwijziging die nodig was om een 

samenwerkingsstichting te realiseren voor openbaar en katholiek primair onderwijs. Ten tijde van 

het deponeren van de fusiestukken werd nog gewerkt met een tijdelijke naam: 

“Samenwerkingsstichting voor katholiek en openbaar basisonderwijs in Dordrecht en omgeving.” 

Deze naam is in artikel 1 van de door u goedgekeurde statuten opgenomen.    

Met het oog op een krachtige positionering en de wens te komen tot een sterke en krachtige belofte 

aan onze leerlingen, ouders en andere stakeholder, is vanaf november 2021 in samenspraak met 

interne geledingen gezocht naar een nieuwe naam. In december hebben we unaniem voor een 

nieuwe naam gekozen. Deze naam luidt: “Nestas Scholengroep” en komt voort uit ons Manifest, 

waarin de eerder genoemde belofte wordt omschreven. De tekst van het Manifest en een beknopte 

toelichting op de nieuwe naam en het logo is als bijlage 1 bij deze brief gevoegd. 

Om de nieuwe naam niet alleen als handelsnaam te gebruiken, maar ook statutair vast te leggen is 

een partiële statutenwijziging nodig.  De nieuwe naam zoals we die in artikel 1 van de statuten 

wensen op te nemen luidt volledig: Stichting Nestas Scholengroep voor katholiek en openbaar 

onderwijs. Verkort: Nestas Scholengroep. Voor het overige blijven de statuten ongewijzigd. Op grond 

van artikel 16 van onze stichtingsstatuten is een besluit tot statutenwijziging onderworpen aan de 

goedkeuring van uw gemeenteraad. Wij verzoeken u daarom goedkeuring te verlenen aan de nieuwe 

naam en daarmee aan wijziging van artikel 1, zoals opgenomen in bijgevoegde akte van 

statutenwijziging (bijlage 2). 

Met vriendelijke groet, 

 

S. van Duijn – Le Maire 

R.A.P. de Haan  

College van Bestuur Samenwerkingsstichting voor katholiek en openbaar basisonderwijs in Dordrecht 

en omgeving 

 

 

 


