
   
 

   
 

    

Notulen vergadering CvB-CUR  
Datum: 20-05-2019, Plaats: Kantoor UN1EK, Tijd: 19.30 -23.30 uur. 
 
Aanwezig:  
CUR: Daniëlle Clausing, Robin Hormann, Esmeralda Verhagen, Petra Ouwens, Cynthia Roos (secretaris), Caroline van 
’t Veer, Lennert Verhoog (voorzitter) 
Afwezig CUR: Saraab Fallaha , Mirjam Kool (AS) 

 
Agendapunt            

 
1. Opening en vaststellen agenda 

Voorzitter opent de vergadering en geeft een korte schets van de stand van zaken binnen de CUR. 
   

2. Mededelingen   
Toelichting op de mededelingen is gegeven in het toegezonden stuk Mededelingen d.d. 13-05-2019 
vanuit CvB door de bestuurssecretaris Ruud Kuhn.  

  CvB:  
- professioneel statuut (voorstel volgt) 
- Verlenging contract arbo-dienst 
- Brief aan Gemeente Maassluis over doordecentralisatie huisvesting (uitgezonden, i.a.v. reactie) 
- Evaluatie collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (volgt) 
- Overlegmodel PMR met opslagfactor 35% (zie takenlijst) 
- Bestemmingsreserve 
- Uitvoeringsbesluit begroting 2019 
- Gewijzigde statuten cf. uitvoeringsbesluit d.d. 11 april 2019 (volgen) 
- Stand van zaken strategisch beleidsplan (Uitkomst sessies volgen) 
- Stand van zaken Verkoop & Service 
- Huisvesting: status-overzicht en aparte bijlage voor stand van zaken renovatie IKC De Schakel 

(zie MEMO Overzicht Huisvesting UN1EK d.d. 14-05-2019 en nota Voortgang Renovatie IKC De 
Schakel d.d. 30-04-2019) 

 
CUR:  
- Terugblik bijeenkomst 9/5  

Goede organisatie, leuk initiatief. Inhoud workshop wat mager. Loof heeft niet kwaliteit gegeven 
volgens verwachting. Er is niet voldoende aangehaakt op de organisatie UN1EK ondanks de 
gevraagde en aangeleverde informatie. Conclusie van de bijeenkomst is dat er een diversiteit 
bestaat qua ontwikkeling en niveau van de diverse geledingen.  

- Terugkoppeling adviesraad 14/5  
Op de agenda stonden * Medezeggenschapsbijeenkomst, * Verkoop & Service en * verlengde 
leertijd. Jeroen Smulders, manager a.i. was aanwezig. Veel vragen beantwoord, zaken verduidelijkt. 
Twee pittig aangedragen dossiers zijn door hem opgepakt. Overige zaken zouden aanwezigen naar 
hem mailen. Er waren 10 aanwezigen van 6 verschillende locaties. 

- Vergaderschema 2019-2020 
Deze staat in SharePoint. Verzoek aan iedereen ernaar te kijken, zodat na akkoord het gedeeld kan 
worden met de achterban en CvB. 

- Reactie op actieplan Verzuimbegeleiding. Dit is mondeling reeds met Annet besproken. Schriftelijk 
zenden we nog toe vanuit CUR. 

 
 
 



   
 

   
 

Ingekomen stukken/mededelingen (na verzending agenda):  
- Verlenging Arbo contract  
UN1EK is in gesprek over de verlenging dan wel oversluiting. Europees aanbesteding speelt hierbij 
ook een rol.  
 

3. Notulen d.d. 18 maart 2019    
 Notulen zijn vastgesteld. Actiepunten doorgelopen. 

Actielijst   
 

CvB-CUR  Wat  Wie  Deadline/S.v.Z.  
1-20190318 Oprichting professioneel statuut voor personeel langs CUR CvB afgerond 

2-20190318 Arbocontractverlenging of vernieuwing ter instemming langs CUR CvB afgerond 

2-20181001 Benoemingsprocedure lid RvT vastleggen in reglement RvT afgerond 

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

13-20171106  Overlegmodel PMR met opslagfactor 35% evalueren; eens per 3 jaar noodzakelijk  CvB  handhaven 

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  Handhaven; 
gezien 
begrotings -
ontwikkelingen 
nu geen 
voorrang 

 

4. Verzoek overname bevoegd gezag andere school 
CvB licht toe dat bestuur van Floreo opdracht bij directeur en medezeggenschap heeft neergelegd op 
overname partner te zoeken. In aanmerking kwamen Monton, Wijzer, UN1EK en Siko. 
De Dijk heeft keuze gemaakt door SIKO. Kardinaal Alferinkschool zocht samenwerking met Parasol en 
heeft keuze voor UN1ek gemaakt. Betreft 130 lln en een kleine opvang. Op 28-05-2019 staat een 
gesprek gepland met bestuur van Floreo. Er zal nu een onderzoek worden gestart of, hoe en wanneer 
er sprake kan zijn van een overname. Verwachting is dat eerste week van september een 
voorgenomen besluit aan de CUR wordt voorgelegd. 
 

5. Jaarrekeningen Opvang en Onderwijs 
CvB en Commissie Financiën hebben op 16 mei jl. de jaarrekeningen doorgenomen. Opvang geeft 
positief resultaat. Q1-2019 staat wel onder druk door Wet IKK. Onderwijs een tekort als eerder 
aangegeven van EUR 296.300,-. Taakstellingen worden gehaald. Desondanks zitten er grote risico’s 
aan het lerarentekort. Er zijn nog bespreekpunten. Met accountants in gesprek over o.a. opname 
vordering vanuit transitievergoedingen. Dit bepaalt mede eindresultaat. Verzoek is neergeld een 
opbouw opname op te nemen conform de meerjarenbegroting. Mogelijkheid bestaat dat tekort dan 
uitkomt op EUR 535.000,- als accountant niet meegaan in het verzoek. Er zijn koppels gevormd van 
directeuren ten behoeve van kennisdeling. Per kwartaal wordt zorgvuldig elkaars begroting 
doorgelopen als ook met CvB doorgesproken. Er bestaat nog een zg. “blinde vlek” bij directeuren 
t.a.v. de groeibekostiging. Overall conclusie is dat de organisatie nog niet sterk is in forcasten. Dit zal 
dus aandachtpunt zijn. Als op deze voet doorgezet wordt, zijn de marges minimaal. 
Toekomstbestendigheid vergt organisatieverandering. 
De adviesaanvraag voor de meerjarenbegroting zal nog formeel volgen. 
 

6.  Themabespreking   
 Lerarentekort en vervangingsproblematiek en actieplan werving. Voor juni staat een wervingsevent 

gepland. Formatie levert 12 fte aan vacatures op. Er bestaan diverse lijnen naast elkaar, waaronder 

zij-instromer, leerkrachtondersteuner en herintreders. Er was een Denktank opgericht. Hieruit is niet 

echt iets vernieuwend gekomen. Er zal meer sturing gaan plaatsvinden op vertaling naar de praktijk. 

Suggestie vanuit CUR is nieuwe functie als eventmanagers ook onder aandacht te brengen in het 



   
 

   
 

wervingsevent. Dit moet uiteraard doorgerekend worden of hiervoor ruimte is, aangezien UN1EK wel 

daad bij woord wil kunnen voegen bij hetgeen wordt aangeboden. CvB neemt het in overweging. 

7. Volgende CvB-CUR vergadering   
-  3 juni 2019 (Adviesraad) 
-  25 juni 2019 (CUR) 
-  8 juli 2019 (CvB-CUR) 
-  9 juli 2019 (Adviesraad) 

  

8. Rondvraag, evaluatie en sluiting   

   Memo Visnet wordt door CvB uitgereikt ter kennisname. 

Commissies: 

 Dagelijks Bestuur (Lennert/Cynthia/Daniëlle/Mirjam) 

 Financiën en huisvesting en juridische aangelegenheden (Cynthia/Caroline/Esmeralda/Robin)     

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

 IKC en kwaliteit (Caroline/Lennert/Petra)  

 Communicatie (Esmeralda/Lennert/Cynthia) 

 Algemeen strategisch beleid/Christelijke identiteit (Petra/Saraab/Caroline/Daniëlle) 

 

Actielijst   
 

CvB-CUR  Wat  Wie  Deadline/S.v.Z.  
13-20171106  Overlegmodel PMR met opslagfactor 35% evalueren; eens per 3 jaar noodzakelijk  CvB 20190701 

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

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  2019 

1-20190520 Arbocontractverlenging of vernieuwing ter instemming langs CUR na éénzijdige opzegging Synthra CvB 20190601 
 

 


