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Notulen vergadering CUR  
Datum: 11-06-2018,  Plaats: Kantoor UN1EK, Tijd: 19.30 -22.00 uur       
 
Aanwezig:  
CUR: Daniëlle Clausing, Saraab Fallaha, Esmeralda Leydekkers, Cynthia Roos (secretaris), Caroline van ’t Veer, Lennert Verhoog 
(voorzitter) 
Ambtelijk secretaris: Mirjam Kool  
 
Afwezig met kennisgeving:  
CUR: Sander Halkes 
 
 

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

1-20180611 Het CvB polsen of er vanuit hun lobby zich nog kandidaten hebben gemeld; CR 20180615 

2-20180611 Het CvB bevragen over huisvesting op andere locaties, noodlokalen, ruimtegebruik en semi-
permanente bouw tijdens het agenda-overleg 9/7. 

DB 20180709 

3-20180611 Maken ICT wensenlijstje op 9/7. CR/MK 20180709 

4-20180611 Na 28/6 terugkoppeling update Teamleiderstraject DC 20180630 

5-20180611 Instemmingsbrief Formatieplan 2018 maken EL/MK 20180615 

6-20180611 Er dienen centrale MR mailadressen te komen, opdat de CUR zijn achterban kan bereiken CR 20180615 

7-20180611 Marketing vragen nogmaals de medezeggenschapsstructuur te publiceren. Marketing blijkt een 
medezeggenschapsposter gemaakt te hebben die per locatie ingezet kan worden. 

CR 20180615 

8-20180611 Discussie over Christelijke identiteit UN1EK met CvB na de zomer DB 20180903 

9-20180611 Terugkoppelen aan CvB dat communicatie (Auditing) richting IKC-raden eenduidig dient te 
gebeuren. 

DB 20180709 

10-20180611 Preventiemedewerker: afspraak inplannen voor samenwerkingsafspraken DB 20180903 

11-20180611 Met CvB bespreken>UN1EK brede mz dag (18x8 personen; frietuurtje en uurtje workshops + CUR 
etentje 20 of 27 9 (afhankelijk van Sander Halkes, die nog door Cynthia Roos hierover gemaild 
wordt). 

DB 
CR 

20180709 
20180615 

12-20180611 Arbo-commissie onderbrengen bij andere commissie, straks ook met nieuwe CUR-lid (na zomer). DB 20180903 

13-20180611 Adviesraad: maandag 25/6. De CUR besluit om geen fysieke vergadering te houden, maar met de 
Q&A de aankondiging te versturen, dat de Adviesraad digitaal zal worden gehouden. 
Agendapunten: UN1EK brede medezeggenchaps dag>inventarisatie wat men zou willen (via 
Mentimeter evt.) 

CR 
DB 

20180615 
20180709 

1-20180515 Afspraak inplannen A. Schippers/Cie. Financiën om beide jaarrekeningen tegelijk te bespreken; 
Kaderbrief hangt hiermee samen en ook tijdig oppakken; na 19/6 

CUR 20180620 

7-20180515 Instemmingsaanvraag Bestuurssecretaris  CvB 20180518 

10-20180515 Protocol schoolzwemmen CvB 20180903 

11-20180515 Analyse uitval leraren en gevolgen kinderen per locatie CvB 20180611 

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 

CvB 20180903 

    
1. Opening, vaststellen agenda  
De voorzitter, Lennert Verhoog, opent de vergadering; de agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Mededelingen 
 
Mededelingen DB: 
- Jaarcyclus vergaderingen 2018-2019: inmiddels ingepland via agenda-invitations. Lokale raden kunnen hiervan 
 afwijken als dat beter uitkomt. 
- Vakantieplanning zomerperiode: vakanties die bekend zijn, zijn ingevuld; wordt ook met CvB gedeeld;  
- Vacature CUR: actie Cynthia: het CvB polsen of er vanuit hun lobby zich nog kandidaten hebben gemeld; 
- Startmap medezeggenschap: is i.o.m. Jochem Streefkerk/Cynthia Roos tot stand gekomen en nu in afrondende fase om in het 
 nieuwe schooljaar mee te starten;  
- CUR reactie inzake externe certificering is uitgestuurd; 
- Update huisvesting De Schakel: de commissie Financiën heeft voor de vergadering uit met het CvB/RvT samengezeten en de 

laatste update over de nieuwe bouwplannen gehoord. De plannen laten nog te veel ruimte om beslissingen te kunnen 
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nemen. Alle nieuwbouw is duurder dan de eerder geplande renovatie. Un1ek heeft het budget niet voor nieuwbouw. De 
betreffende MR is door het CvB geïnformeerd. 

 Actie DB:  het CvB bevragen over huisvesting op andere locaties, noodlokalen, ruimtegebruik en semi-permanente bouw 
 tijdens het agenda-overleg 9/7. 
 - ICT/Rob Venema (extern) zal UN1EK, maar ook de CUR adviseren/ondersteunen met het verder optimaliseren van het 
 digitaal werken. Actie Cynthia/Mirjam: maken ICT wensenlijstje op 9/7. 
- Extra overleg commissie Financiën: voor de jaarstukken komt een nieuwe afspraak na 19/6. 

 
Mededelingen CUR: 
- Teamleiderstraject: 1x/6 weken bij elkaar met ook Daniëlle Clausing (vanuit haar Teamleidersrol). Vanuit een 
 eigen taakbeleid wordt o.a. gesproken over opleidingen, competenties, beloning etc. Hierin blijkt diversiteit te zijn wat 
 niet als prettig wordt ervaren. 6 Medewerkers zouden heel graag komend jaar willen starten met een MD-traject. Hier is veel 
 administratief invulwerk mee gepaard gegaan. De HRM manager resp. de Binnenkring hebben vervolgens nog veel vragen 
 gesteld. Aan de Teamleiders is inmiddels teruggekoppeld dat er meer tijd nodig is om tot een besluit te komen. 
 De Teamleider dient nu zelf aan te geven waar men het traject wil doorlopen en met de betreffende directeur te 
 bespreken of het uit zijn begroting kan; zo niet dan kan met Arno Schippers overlegd worden. 
 Actie Daniëlle: na 28/6 terugkoppeling update Teamleiderstraject.  
- AVG informatiebijeenkomst medewerkers: de informatiebijeenkomst bracht niet veel nieuws en werd als ietwat 
 geforceerd ervaren. 

 
3. Notulen CUR d.d. 15 mei 2018 
De notulen worden door de CUR goedgekeurd. De actielijst wordt geactualiseerd. 
 
4. Formatieplan 2018 
De vragen zijn door het CvB uitgebreid en afdoende beantwoord. De CUR zal zijn instemming verlenen. 
Actie Esmeralda/Mirjam: instemmingsbrief Formatieplan 2018 maken. 
 
5. Adviesraad 29/5 
Lennert Verhoog/Cynthia Roos koppelen terug wat besproken is. Er waren deelnemers van Het Spectrum Vlaardingen, Het 
Anker, De Schakel, De Regenboog, Het Balkon, PWA; een goede opkomst. 
Men is heel verschillend op zoek naar informatie en afhankelijk van de locatie. Sommigen hadden zelfs de uitnodiging niet 
ontvangen.  
Actie Cynthia: er dienen centrale MR mailadressen te komen, opdat de CUR zijn achterban kan bereiken. 
Actie Cynthia: Marketing vragen nogmaals de medezeggenschapsstructuur te publiceren. Marketing blijkt een 
medezeggenschapsposter gemaakt te hebben die per locatie ingezet kan worden. 
 
Verder is er zeker een opleidingsbehoefte aanwezig bij de IKC-raden. 
 
Keuze ouders voor UN1EK? Certificering is bij sommigen geen eens bekend en niet doorslaggevend. Men kiest een locatie en hoe 
de locatie zich presenteert. Daarnaast is de Christelijke identiteit, met name wat normen en waarden betreft, vaak een 
doorslaggevend punt. Sommige CUR-leden zien die Christelijke identiteit wel langzaamaan verdwijnen.  
Actie DB: discussie over Christelijke identiteit UN1EK met CvB na de zomer 
 
Auditing: niet alle aanwezigen wisten te vertellen of hierover terugkoppeling was geweest.  
Actie DB: terugkoppelen aan CvB dat communicatie (Auditing) richting IKC-raden eenduidig dient te gebeuren. 
 
Voorzittersoverleg: er is wel behoefte aan een voorzittersoverleg om informatie met elkaar te delen. 
De Q&A volgt. 

 
6. Preventiemedewerker 

De CUR verleent zijn instemming aan de invoering van de functie medewerker facilitaire zaken en preventie én de 
benoeming van mevrouw Esther van Rij voor de invulling van deze functie per 1 juli 2018.  
De nieuwe functie zal per 1 augustus 2018 worden toegevoegd aan het UN1EK functiehuis. De CUR gaat ervan uit dat de 
periode tussen 1 juli en 1 augustus niet tot problemen leidt voor de uitvoering van de functie.  
De CUR wil na de zomer graag een afspraak inplannen met de preventiemedewerker om goede samenwerkingsafspraken 
te maken. 
 
7. Training 
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Er is geen input van CUR-leden gekomen. Het DB heeft dit punt op de agenda gezet om de gemaakte afspraken in februari en de 
doelstellingen niet te laten verwateren. De CUR-leden vinden de samenwerking beter en duidelijker gaan met de gemaakte 
afspraken. 
Conclusie: geen vervolg op februari training, maar misschien wel vakinhoudelijke training (individueel of per commissie). 
 
Actie DB: 9/7 met CvB bespreken>UN1EK brede mz dag (18x8 personen; frietuurtje en uurtje workshops + CUR etentje 20 of 27 9 
(afhankelijk van Sander Halkes, die nog door Cynthia Roos hierover gemaild wordt). 
 
Actie CUR: arbo-commissie onderbrengen bij andere commissie, straks ook met nieuwe CUR-lid (na zomer). 
 
8. Volgende vergadering 
- Adviesraad: maandag 25/6. De CUR besluit om geen fysieke vergadering te houden, maar met de Q&A de aankondiging te 
 versturen, dat de Adviesraad digitaal zal worden gehouden. Agendapunten: UN1EK brede medezeggenchaps 
 dag>inventarisatie wat men zou willen (via Mentimeter evt.); 
-  Extra CvB-DB overleg 7/9 (ter overbrugging naar volgende CvB-CUR vergadering 3/9); 
- CvB-CUR: maandag 3/9 verschoven naar 10/9; 
- CUR: dinsdag 9/10. 
 
9. Rondvraag en sluiting  
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. 
 
Commissies: 

• Dagelijks Bestuur (Lennert/Cynthia/Mirjam) 

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

• P&O (Saraab/Daniëlle)    

• IKC en kwaliteit (Caroline, Lennert)  

• Stakingswerkgroep (Daniëlle resp. Saraab)  

• Binnenkring lerarentekort (Daniëlle) 

 


