
    
 

 1  
 

    
Notulen vergadering CvB-CUR  
Datum: 10-09-2018,  Plaats: Kantoor UN1EK, Tijd: 19.30 -22.45 uur       
 
Aanwezig:  
CUR: Daniëlle Clausing, Saraab Fallaha, Esmeralda Leydekkers, Cynthia Roos (secretaris), Caroline van ’t Veer,  
Lennert Verhoog (voorzitter) 
CvB: Eric Boerhout, Claudia Doesburg 
Afwezig CUR: Sander Halkes 
Ambtelijk secretaris (AS): Mirjam Kool  
 
 
Nr.  Wat  Wie  Deadline/S.v.Z.  
1-20180910 Stukken doordecentralisatie Maassluis naar de CUR CvB 20180924 

2-20180910 Terugkoppeling aan CvB wie zal deelnemen aan werkgroep algemeen strategisch beleid i.c.m. 
discussie over Christelijke identiteit. 

CUR 20181002 

3-20180910 Terugkoppeling aan CvB over deelname aan werkgroep over strategisch personeelsbeleid>de CUR 
zal vanaf de zijlijn meekijken en niet actief meedoen aan beleid schrijven. 

CUR 20181002 

7-20180515  Instemmingsaanvraag Bestuurssecretaris in combinatie met Functiehuis. CvB  20181112 

8-20180515  Terugkoppeling speerpunten bijeenkomst strategisch beleid 11/4  CvB  20180917  
5-20171106  Wijzigingen inz. VVF opnieuw als instemmingsaanvraag indienen bij de CUR  CvB  2018  
13-20171106  Overlegmodel PMR met opslagfactor 35% evalueren; eens per 3 jaar noodzakelijk  CvB  2019  
15-20171106  Bedrag bestemmingsreserve en voorbeeld uitvoeringsplan voorleggen aan CUR, na de definitieve 

accountantscontrole in juni; besproken in OV 10/9. 
CvB  20181112  

    
CUR-voorbespreking 
 
1. Opening, vaststellen agenda en nalopen actiepunten 15-05-2018  
De voorzitter, Lennert Verhoog, opent de vergadering. 
De agenda wordt vastgesteld en de actielijst kort doorgesproken. 
 
2. Mededelingen 
 
Mededelingen DB 
- ICT update: vanuit het DB werkt men met de UN1EK ICT-deskundige aan een verbeteringsslag; de inrichting van de 

medezeggenschapsstructuur en UN1EK mailaccounts voor de decentrale raden hebben de eerste prioriteit; 
- Arbocommissie: wordt ondergebracht bij de commissie P&O; 
 Actie commissie P&O/Arbo: een afspraak maken met de preventiemedewerker en bedrijfsarts voor kennismaking en 
 afstemming periodiek overleg. 
  
Mededelingen CUR 
- Update teamleiders: vanuit de Binnenkring wordt de laatste stand van zaken toegelicht. Het komen tot een profiel teamleider 
 met taken/verantwoordelijkheden blijkt lastig te zijn, omdat per locatie de functie verschillend wordt ingevuld. 
- Staking 12/9: het CvB heeft ter toelichting een brief naar alle medewerkers en ouders gestuurd. Scholen hebben ook zelf hun 
 medewerkers en ouders geïnformeerd. Het standpunt van het CvB is niet anders dan bij de vorige staking. 
 
3. Vacature CUR 
Er heeft zich sinds de vacature en lobby vanaf mei 1 kandidaat gemeld, Petra Ouwens. De voorzitter/secretaris hebben een 
plezierig kennismakingsgesprek met haar gehad. Het DB stelt voor om Petra Ouwens te benoemen en de CUR stemt hiermee in. 
Volgens het reglement zal haar voorgenomen benoeming bekend gemaakt worden met een week bezwaartermijn in acht 
nemend. Bij geen bezwaar is Petra Ouwens daarna benoemd tot CUR-lid. 
 
4. Voorbespreken CvB-CUR agenda 
- Agendapunten RvT-CUR: strategische richting UN1EK (speerpunten), procesafspraak over benoeming nieuw lid RvT met rol 

CUR; 
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- Agendapunten Adviesraad: 17/9 verschuiven naar 2/10, omdat dan mogelijk de informatie over tarieven er is en de staking is 
geweest, verder als bespreekpunt de Startmap medezeggenschap. Aanwezig vanuit CUR: Cynthia, Lennert, Esmeralda.  

 Actie Cynthia: uitnodiging Adviesraad 2/10 i.p.v. 17/9 met toelichting en agendapunten. 
 
CvB-CUR 
 
5.  Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter heet het CvB welkom.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
6. Mededelingen   

 
Mededelingen CvB: 
- Staking 12/9: de stakingswerkgroep heeft advies gegeven. De brief vanuit het CvB geeft het standpunt van het bestuur weer. 
 De wettelijke onderwijstijd dient behaald te worden en dan betaalt UN1EK de salarissen door.  
- Nieuwe pakketten Kindplanner/urenverrekening: de nieuwe tarieven worden met de financiële commissie besproken. De 
 uitnodiging voor een afspraak komt eraan. De tarieven zitten in de pakketvoorstellen. De verwachting is dat er volgend jaar 
 meer gedifferentieerde pakketten per IKC komen.  
- Update huisvesting: de stukken over de doordecentralisatie Maassluis komen binnen 2 weken naar de CUR. De risicoparagraaf 
 dient nog wat aangescherpt te worden. 2019 zal nodig zijn om dit verder vorm te geven.  
 Vlaardingen/Schiedam: hier zijn voorbereidingsplannen voor upgrading van de gebouwen. Voor Schiedam is het belevingscijfer 
 9 door medewerkers/ouders aan het gebouw gegeven, maar hier moet nog serieus naar gekeken worden. Vlaardingen is een 
 paar sessies verder. De gemeenteraad maakt hier vaart om voor te sorteren voor de jaren erop. Het belang van UN1EK dient 
 goed onder de aandacht gehouden te worden.  

De Schakel is in de komende begroting opgenomen. Als het in de gemeenteraad met een hamerslag begin november wordt 
afgetikt dan staat dit voor volgend jaar zomer op de planning.  

- Per 1 oktober gaat Hesther Hill de functie van interim schooldirecteur bij De Schakel voor een jaar oppakken; voor de invulling 
 van de rol bestuurssecretaris zal een interim worden gezocht.  
- De discussie over de Christelijke identiteit zal opgepakt worden in een werkgroep in combinatie met de discussie over het 
 algemeen strategisch beleid. De start is na de herfstvakantie. Wie uit de CUR zou in deze werkgroep willen deelnemen?  
 Actie CUR: terugkoppeling aan CvB wie zal deelnemen aan werkgroep algemeen strategisch beleid i.c.m. discussie over 
 Christelijke identiteit. 
- Strategisch personeelsbeleid: ook dit is een onderdeel van het algemeen strategisch beleidsplan en komt terug in de 
 betreffende werkgroep. Wie vanuit de CUR aansluit hangt af van het aantal werkgroepen.  
 Actie CUR: terugkoppeling over deelname aan werkgroep over strategisch personeelsbeleid>de CUR zal vanaf de zijlijn 
 meekijken en niet actief meedoen aan beleid schrijven. 
- Protocol schoolzwemmen: het protocol is rondgestuurd naar de scholen om het decentraal te regelen. Het is nu de
 verantwoordelijkheid van de scholen. 
- Analyse uitval leraren en gevolg kinderen i.c.m. formatieplan: het probleem is redelijk scherp in kaart gebracht en we zijn 
 geschrokken dat het ca. 4.000 kinderen treft binnen UN1EK. Met de werkgroep dienen we antwoorden te gaan formuleren op 
 het probleem.  
 De CUR vraagt hoe scholen het geld besteden om de druk bij leraren te verminderen. Welk plan levert het meeste op? 
 Het CvB reageert dat werkdruk voor een deel wordt weggenomen door onderwijsassistentes in te zetten. Het verzuim 
 onderwijs ligt bij UN1EK onder het landelijk gemiddelde. Daarentegen is het verzuim opvang nog hoog. 
- Afspraak met commissie Financiën voor Kaderbrief + Kindplanner/tarieven: uitnodiging is onderweg. 
- Vacature RvT: voor de eerste keer wordt een lid RvT geworven. Hiertoe is een rol voor de CUR weggelegd. Dit is echter nog 

 onontgonnen terrein en zou de CUR met de RvT kunnen bespreken. Advies en aanstelling zou je uit elkaar kunnen trekken. De 
 RvT zou een shortlist van kandidaten kunnen selecteren en de CUR zou aan de voorkant mee kunnen adviseren over het 
profiel. Zo kan gezamenlijk een procedure voor de toekomst vastgelegd worden. 

 
Mededelingen CUR: 
- UN1EK brede medezeggenschapsdag (datum/invulling): dit wordt doorgeschoven naar januari. Doel: meer wisselwerking/  
 netwerken/hoe betrek je de decentrale raden er meer bij.  
 Het CvB geeft aan behoefte te hebben aan meer inhoudelijke gesprekken tijdens de vergadering. De CUR heeft dat ook en zal 
 meedenken hierin.  
- Vacature CUR: de CUR is voornemens om kandidaat Petra Ouwens te benoemen volgens het reglement.  
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Ingekomen stukken: 

Geen. 
 
7. Notulen CvB-CUR d.d. 15 mei 2018 
De notulen 15/5/18 zijn al eerder goedgekeurd. De formele vaststelling vindt plaats in deze vergadering. 
  
8. Jaarverslag: bestuursverslag + jaarrekening/jaarbericht Opvang 
Het CvB vindt het indrukwekkend om terug te lezen wat we met elkaar allemaal hebben gedaan het afgelopen jaar. 
 
Jaarrekening 
De huidige fiscale eenheid is afgegeven na 3 jaar strijd. Landelijk zie je dit veranderen. Aan het ministerie is nu gevraagd om een 
landelijke maatregel, want om btw vrij te blijven dienen we die fiscale eenheid te behouden. 
De wet IKK is kostenverhogend en het is een uitdaging om dit rendabel te maken volgend jaar. 
Personeelsrisico: dit is een landelijk issue, maar voor de BSO zeker een issue om personeel op te vangen. Het remt ook de groei. 
Resultaat: iets onder de begroting, maar prima in lijn en positief. 
 
Bestemmingsreserve: dit is 14 jaar geleden gedefinieerd en bestemd voor informeel leren voor personeel waarbij de 
medezeggenschap mocht meedenken. Tijdens de crisisjaren hebben we hier geen gebruik van gemaakt, omdat het geld mogelijk 
voor andere zaken nodig zou kunnen zijn. Nu is er wat ruimte en mag de CUR mee beslissen. Het gaat om € 119.000 en is geen 
potje voor onderwijs. Je kunt het ook laten staan en verder opbouwen. 
 
Eerste halfjaarcijfers: in plus maar dun. 
 
Bestuursjaarverslag Onderwijs 
Voor het eerst is er een bestuursverslag uitgebracht. 
UN1EK is een financieel gezonde organisatie. Tegenslagen worden de komende jaren goedgemaakt (denk aan sluiten Het 
Kompas, inhuren extra mensen). 
De huisvestingskosten zijn hoger uitgevallen (energierekening, huur kinderopvang). Ook de personeelskosten zijn hoger 
uitgevallen. Overige baten is een stuk hoger en 1-2% is gehaald (weerstandsniveau). Er komen nog wat extra kosten aan (inhuur, 
leerlingaantal loopt iets achter). 
 
Ook juridische bijstand brengt wat kosten met zich mee, maar UN1EK is ook verzekerd tegen juridische kosten. 
 
Hoe krijg je meer vlees op het bot? 
Sommige scholen krimpen qua leerlingaantal en sommige scholen groeien. UN1EK heeft data aangekocht wat er in wijken 
gebeurt. Soms heeft een school een imago; hoe verander je een imago? 
De populatie van een wijk is zeker van invloed hoe men de keuze voor een school maakt. 
 
9. Onderzoeken 
- Verkoop & Services: de CUR heeft hierover schriftelijke informatie toegestuurd gekregen. Aanleiding voor het onderzoek zijn  
 klachten en werkstress. Een interimmanager is ingehuurd en uitzendkrachten zijn aangetrokken voor de korte termijn. Het idee 
 van decentraal plaatsen (kinderen melden zich op locatie aan i.p.v centraal) wordt onder andere onderzocht. Hiertoe vinden 
 ook interviews plaats, ook met een CUR ouderlid (Esmeralda Leydekkers/Lennert Verhoog zijn vanuit ouders opvang 
 afvaardiging hiervoor beschikbaar). Eind oktober zijn de resultaten bekend. 
- Inkoopbeleid: de aanleiding is tweemaal een aanwijzing vanuit de accountant en deze punten dienen eind dit kalenderjaar op  
 orde te zijn. 
 
10. Klachten 
Er wordt een toename van klachten door het CvB geconstateerd. 3 Klachten zijn intensief en worden toegelicht. 
 
11. AVG 
Er is een notitie aangeleverd over de evaluatie van fase 1 en de aanpak voor fase 2. De CUR heeft hier kennis van genomen. 
De rollen Data Protection Officer en de procesbegeleider worden extern belegd. 

 
 
 
 

12. Volgende CvB-CUR vergadering 
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- 17 september 2018/2 oktober 2018 (CUR-Adviesraad)> de Adviesraad van 17 september wordt doorgeschoven naar 2 oktober. 
- 1 oktober 2018 (RvT/CUR) + een extra CUR-vergadering op 1 oktober voor de RvT om o.a. Kindplanner/tarieven te kunnen 
 behandelen. 
- 12 november 2018 (CvB-CUR) 
- 11 december 2018 (CUR) 
 
13. Rondvraag en sluiting CvB-CUR vergadering 
Het CvB wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en inbreng en verlaat de vergadering. 
 
CUR-nabespreking 
 
14. Korte nabespreking CvB-CUR vergadering 
Er volgt een korte nabespreking. 
Hoe kunnen we agenda/vergadering anders inrichten: meer inhoudelijke discussie, meer onderwerpen vanuit CUR/decentraal. 
 
15. UN1EK brede medezeggenschapsbijeenkomst 
Esmeralda/Saraab/Cynthia gaan een draaiboek maken voor een UN1EK brede medezeggenschapsbijeenkomst begin volgend 
jaar; dit zal ook worden teruggekoppeld aan de Adviesraad na hun verkregen input voor de zomer. 
 
16. Rondvraag en sluiting 
- Binnenkring: het tekort aan pedagogisch medewerkers/leraren wordt ook aangepakt met BBL (starten werken en leren) en BOL 

(starten leren en daarnaast werken); er komt een selectiedag in november voor de werving van BBL i.s.m. Albeda en InHolland. 
Dit gebeurt vanuit De Binnenkring (werving & selectie). Bij het BBL-traject is plaats voor 5 mensen. Bij BOL is plek voor 20 
mensen met start op Het Spectrum Vlaardingen. Hoe begeleid je 20 mensen tegelijk is nog wel een vraag. 

- Opendag Kindertuin: Caroline en Daniëlle gaan. 
- CUR etentje: 27 september 2018 om 19.00 uur bij Jofel aan de plas. 
 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. 
 
 

N.B.  
 
Commissies: 

• Dagelijks Bestuur (Lennert/Cynthia/Mirjam) 

• Financiën en huisvesting en juridische aangelegenheden (Cynthia/Sander/Caroline/Esmeralda)     

• P&O / Arbo (Saraab/Daniëlle)    

• IKC en kwaliteit (Caroline/Lennert)  

• Stakingswerkgroep (Daniëlle resp. Saraab) 

• Binnenkring Lerarentekort (Daniëlle)  

 


