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Notulen vergadering CvB-CUR  
Datum: 12-11-2018, Plaats: Kantoor UN1EK, Tijd: 20.00 -21.30 uur       
 
Aanwezig:  
CUR: Daniëlle Clausing, Saraab Fallaha, Sander Halkes, Esmeralda Leydekkers, Petra Ouwens, Cynthia Roos (secretaris), 
Caroline van ’t Veer, Lennert Verhoog (voorzitter) 
CvB: Eric Boerhout 
Afwezig CvB: Claudia Doesburg, 
Ambtelijk secretaris (AS): Mirjam Kool  
 

1. Opening en vaststellen agenda 
  De voorzitter, Lennert Verhoog, heet de aanwezigen welkom en de agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Mededelingen 

 
Namens CvB:  
- Ruud Kuhn, de nieuwe bestuurssecretaris, schuift aan en samen met de ambtelijk secretaris zullen de  
 medezeggenschapsprocessen in het oog gehouden worden. 

 
  Namens CUR:  
  - het uitvoeringsbesluit tarieven 2019 is door de CUR ontvangen en de CUR stelt het op prijs, dat zijn  
   opmerkingen hierin zijn meegenomen. De CUR is nog wel nieuwsgierig naar het flextarief.  
   Actie CvB: het flextarief 2019 aan de CUR bevestigen + het communicatieplan ter inzage mailen. 

- CUR-lid, Sander Halkes, verlaat de CUR eind 2018 wegens een te drukke combinatie van zaken. 
- Het profiel/vacature nieuw CUR-lid (ouders-school afvaardiging) is gereed om te publiceren. 

 
  Ingekomen stukken (na verzending agenda): het uitvoeringsbesluit tarieven 2019. 
 
3. Notulen CUR d.d. 10 september 2018  

 Het verslag is eerder per e-mail goedgekeurd en vastgesteld. 

 

4. Huisvesting 
  

 Update De Schakel Vlaardingen 

  Het CvB geeft een update van de laatste ontwikkelingen. Alle eerder gemaakte opmerkingen van de CUR zijn 

  meegenomen en verwerkt. 

  De Gemeente en Rabobank zijn akkoord wat financiering betreft en midden volgende week verwacht het CvB 

  groen licht te krijgen om tot uitvoering over te gaan. Het contract met de uitvoerende partij zal nog aangepast 

  worden. 

  Men wil dit kalenderjaar nog de materialen gaan bestellen met het oog op de te verwachte prijsstijgingen 

  in 2019. Het is een krappe planning.  

 

  In de loop van volgende week ontvangt de CUR de definitieve stukken ter instemming. De wijzigingen  

  zouden voor de CUR snel herkenbaar behoren te zijn. 

   

  Het CvB heeft nog geprobeerd of de nieuwe regeling zonnepanelen voor scholen erbij betrokken zou kunnen 

  worden, maar het blijkt te gaan om een gunstiger financieringsregeling en is nu niet haalbaar voor UN1EK. 
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  Actie CvB: instemmingsnotitie De Schakel 23/11 aanleveren aan CUR om woensdag 28/11 te kunnen tekenen 

  door CvB. 

 

  Doordecentralisatie  

  Maassluis: men is vrij ver in het proces en in 2019 kan de CUR de instemmingsaanvraag verwachten.  

  Onze RvT zit zeer kritisch in het proces. De samenwerking met andere besturen en de gemeente vraagt om 

een herbezinning op de governance.   

In 2015 is de wet gewijzigd, waarbij groot onderhoud van scholen van de gemeenten naar de besturen is 

gegaan. Vanwege die veranderende context gaan besturen en gemeenten zich op een andere wijze verhouden 

t.o.v. elkaar. Issues die gaan spelen hebben te maken met leerlingstromen, vierkante meters en 

gemeenschapsgeld. Er mag bv. niet meer gebouwd worden dan dat er kinderen zijn in de gemeente. Voor de 

afronding van dit dossier zal naar verwachting een groot deel van 2019 nodig zijn. 

 

Vlaardingen: op het integraalhuisvestingsplan komen alleen vanuit UN1EK inhoudelijke bezwaren. Het gaat om 

twee inhoudelijke, redelijk principiële punten en als daar niet mee akkoord wordt gegaan dan wordt het voor 

UN1EK lastig om te ondertekenen. 

  

  Schiedam: hier is men net gestart. 

Door decentraliseren is vooral een lange adem hebben beschrijft de PO-Raad. 
   

5. Vervangingsfonds 
 De CUR heeft de aangekondigde instemmingsaanvraag nog niet ontvangen.  

 Het CvB is verbaasd en zegt toe dat deze week de instemmingaanvraag komt. UN1EK heeft alwel onder 

 voorwaarden een besluit genomen. 

 

6. Thema   
 Het doel is om tijdens de overlegvergadering meer tijd in te ruimen voor sparringsessies. Een volgende keer 

 dient dit met elkaar goed voorbereid te worden. 

  

 Denktank 

 Het CvB refereert aan de Denktank notitie van HRM: het aantal kinderen daalt, de vervangingsvraag groeit, de 

 instroom uit PABO’s daalt en binnen nu en vijf jaar komt er een stijgend tekort aan docenten/invallers. 

 Voor UN1EK betekent dit dat er op bijna iedere IKC straks een volle baan tekort is. 

  

 De Denktank bestaat uit directeuren/leerkrachten/wellicht een CUR-lid. De uitdaging is om revolutionair en 

 out of the box na te denken over oplossingen.  

 Actie CvB: het data overzicht Denktank wordt naar de CUR gemaild. 

 Actie CUR: bij Adviesraad 26/11 input voor Denktank opvragen; welke CUR-leden willen aansluiten bij de  

 Denktank? 

 

 Strategisch beleid 

 De CUR meldt dat er bij de laatste vergadering met de RvT 4 thema’s aan de CUR zijn medegedeeld en dat 

 vervolgens in de UN1EK nieuwsbrief weer andere thema’s werden beschreven. De CUR zelf is echter, ook bij 

 navraag, niet meer geïnformeerd na de bijeenkomst is maart. 

 N.a.v. de eerste risicobijeenkomst in maart is er e.e.a. bijgesteld. De volgende thema’s zijn nu benoemd: 

 - Zorginstelling (bij IKC betrekken); 

 - Interprofessionele teams (verzamelen rondom het team); 

 - Wetenschappelijk onderzoek (naast intuïtie voeden, want daar doen we niets mee); 
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 - Identiteit (blijf belangrijk om aandacht voor te hebben; staat in statuut, inspiratie door de bijbel, is dat nog?).  

 

 Die laatste discussie dienen we wellicht wat aan te scherpen. UN1EK is een Protestant-Christelijke stichting en 

 om die reden ontvangen we geld. Eind maart dienen de strategische doelen bekend te zijn. 

 Actie CUR: wie haakt aan bij de 4 thema-werkgroepen algemeen strategisch beleid.  

 De CUR meldt dat leden zich al eerder hiervoor hebben ingeschreven maar nooit een reactie hebben 

 ontvangen.  

 Actie CvB: zorgdragen dat de inschrijvingen voor de 4 themagroepen algemeen strategisch beleid hersteld 

 worden. 

  

 Op 22/11 vindt van 17.00-20.00 uur een bijeenkomst plaats met alle directeuren voor een nulmeting met een 

 360 graden feedback voorafgegaan door een korte inleiding van het CvB (Bestuursmodel en Servicebureau).  

 Actie CvB: de uitnodiging 22/11 bestuursmodel/servicebureau komt via de bestuurssecretaris naar de CUR; 1 of 

 2 CUR-leden kunnen aanschuiven (Petra Ouwens/Saraab Fallaha). 

 

 Volgende CvB-CUR vergadering 

- 26 november 2018 (Adviesraad) 
- 11 december 2018 (CUR) 

   - 14 januari 2019 (CvB-CUR)>verschuiven naar maandag 21/1 (na afstemming met CvB)  
  

7. Rondvraag, evaluatie en sluiting 
  Geen bijzonderheden. De voorzitter sluit de vergadering en bedankt ieder voor zijn inbreng. 

 
Commissies: 

• Dagelijks Bestuur (Lennert/Cynthia/Mirjam) 

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

• P&O / Arbo (Saraab/Daniëlle/Petra)    

• IKC en kwaliteit (Caroline/Lennert/Petra)  

• Stakingswerkgroep (Daniëlle resp. Saraab) 

• Binnenkring Lerarentekort (Daniëlle) 

• Gesprek met potentiële leden RvT (Lennert/Saraab) 

• Denktank Strategisch personeelsbeleid (? ?), afhankelijk van datum/tijdl 

• Algemeen strategisch beleid/4 thema’s (? ?) afhankelijk van data/tijd; advies/instemmingsplichtige zaken nog 

 langs CUR 

 
Nr.  Wat  Wie  Deadline/S.v.Z.  

1-20181112 Het flextarief 2019 aan de CUR bevestigen + het communicatieplan ter inzage mailen CvB 20181115 

2-20181112 Instemmingsnotitie De Schakel 23/11 aanleveren aan CUR om woensdag 28/11 te kunnen tekenen door CvB. CvB 20181123 

3-20181112 Het data overzicht Denktank wordt naar de CUR gemaild CvB 20181116 

4-20181112 Bij Adviesraad 26/11 input voor Denktank opvragen; welke CUR-leden willen aansluiten bij de  Denktank? CUR 20181126 

5-20181112 Wie haakt aan bij de 4 thema-werkgroepen algemeen strategisch beleid. CUR 20181120 

6-20181112 Zorgdragen dat de inschrijvingen voor de 4 themagroepen algemeen strategisch beleid hersteld worden. CvB 20181119 

7-20181112 De uitnodiging 22/11 bestuursmodel/servicebureau komt via de bestuurssecretaris naar de CUR; 1 of 2 CUR-
leden kunnen aanschuiven (Petra Ouwens/Saraab Fallaha). 

CvB 20181116 

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

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. 6/11: wordt door Eric bij Claudia neergelegd 

CvB  20181112  

 


