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Notulen eerste vergadering CUR 
Datum: 7 maart 2016 
Plaats: Kantoor Stichting UN1EK 
Tijd: 19:30-22:00 uur 
 
Aanwezig: 

 Vanuit OR (medewerkers opvang): Angela van Hecke (UN1EK servicebureau) 
 Vanuit COKO (ouders opvang): Esmiralda Poulus (IKC Prins Willem Alexander) en Lennert Verhoog 

(Kindcentrum De Villa) 
 Vanuit GMR (ouders onderwijs): Sander Halkes (CBS De Schakel) en Cynthia Roos (IKC Het Spectrum) 
 Vanuit GMR (medewerkers onderwijs): Noortje Smit (IKC De Ark), Caroline van het Veer (CBS Het Anker) 
 Vanuit CvB: Eric Boerhout, Claudia Doesburg 
 Vanuit UN1EK: Ethel van Deventer, Christine Baris (notulist) 

 
Afwezig met kennisgeving: Saraab Fallaha (UN1EK servicebureau) 
 
Actiepunten:        Wie   Deadline 
Persbericht installatie CUR versturen     Ethel   z.s.m. 
Startbrief aanpassen en versturen naar geledingen met toelichtende email Ethel   week 10 
Reminder contactpersonen adviesraad     Christine week 13/14 
Benoemen contactpersonen adviesraad     Voorzitter 19-4-2016 
Ontvangst stukken van lopende zaken van CvB (check)   Christine  z.s.m. 
Saraab Fallaha benaderen over taakverdeling CUR    Angela  z.s.m. 
Definitieve taakverdeling CUR vaststellen en communiceren   Voorzitter z.s.m.  
Afspraak voorzitter CUR met Claudia na definitieve taakverdeling  Voorzitter z.s.m. 
Email GGD naar voorzitter       Claudia   z.s.m. 
Aandachtgebieden/portefeuille verdeling CUR    Voorzitter z.s.m. 
Digitale communicatiestructuur opzetten     Christine z.s.m. 
Lijst NAW gegevens opstellen CUR leden     Christine z.s.m. 
GroepsApp CUR aanmaken      Christine z.s.m. 
Emailadres CUR laten aanmaken door UN1EK    Christine z.s.m. 
Communicatiekaart opstellen      Christine 19-4-2016 
Training medezeggenschap regelen (+ check datum Saraab)   Christine 9-2016 
Presentatie van CUR tijdens UN1EKcafé (na de zomervakantie)?  Voorzitter 22-8-2016 
Navragen vacatieregeling CUR leden (ouders)    Voorzitter z.s.m.  
Uitnodigen Marianne van Kalmthout (Ondersteuningsplan)   Voorzitter 21-6-2016 
Uitzoeken besteedbare uren medezeggenschap binnen werktijd  Christine z.s.m. 
Agendering lopen zaken CvB vergadering CUR    Christine 23-3-2016 
Reglement SB op volgende agenda CUR      Christine  23-3-2016 
 
1. Welkom en vaststellen van de agenda 
Claudia Doesburg heet alle aanwezigen welkom.  
De agenda wordt iets omgegooid qua volgorde uit praktische overweging. Eveneens moet er nog een datum 
worden geprikt voor de cursus medezeggenschap. 
 
2. Installatie (en fotomoment) 
De Centrale UN1EK Raad (hierna te noemen CUR) gaat vanavond officieel van start.  
De GGD geeft vooralsnog geen goedkeuring aan de nieuwe medezeggenschapsstructuur. De GGD vindt dat 
ouders in de nieuwe medezeggenschapsstructuur meer moeten worden vertegenwoordigd. Volgende week 
gaat Claudia samen met Jochem Streefkerk, jurist en adviseur van de integrale medezeggenschapsstructuur bij 
UN1EK, met de GGD om de tafel om meer uitleg te geven over deze nieuwe structuur. Claudia stuurt de email 
van de GGD naar de voorzitter. 
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Na een kennismakingsrondje met alle aanwezigen wordt tot ondertekening van het medezeggenschapsstatuut 
en het reglement medezeggenschap CUR overgegaan (het reglement Medezeggenschap IKC-Raad wordt op 
een latere datum ondertekend door IKC-Raadsleden). Claudia wenst iedereen veel succes voor de toekomst. 
Het CvB overhandigt aan alle aanwezigen een boeket bloemen. Daarna vindt er een fotomoment plaats.  
 
3. Overzicht lopende zaken GMR, OR en COKO 
Het College van Bestuur (hierna te noemen CvB) wil dat een aantal lopende zaken middels een kortere 
besluitvormingstraject worden bekrachtigd. Deze onderwerpen waren al voor de installatie van de CUR bekend 
en/of doorgenomen en liepen via de GMR, OR en/of COKO en staan onder tijdsdruk. De stukken zullen zo snel 
mogelijk aan de CUR worden toegezonden. Het gaat om: 

 Het verzuimbeleid.  

 De uitruil van IKC Palet naar KomKids. 

 De gesprekkencyclus.  
 
Het CvB heeft nieuwe onderwerpen voor de agenda van de CUR met een normale besluitvormingstraject: 

 Meerjarenbegroting. 

 Bestuursformatieplan (onderdeel van de meerjarenbegroting). 

 Jaarurensystematiek (komt in de zomer op de agenda).  
 
4. Communicatie over nieuwe medezeggenschapsstructuur 
Er is een persbericht opgesteld voor de introductie van integrale medezeggenschap bij UN1EK. Het persbericht 
is eerst nog naar Jochem Streefkerk gestuurd voor een laatste check voordat het morgen (8 maart 2016) eruit 
gaat. 
 
Verder is er een concept startbrief opgesteld die wordt gestuurd aan alle medewerkers van UN1EK en leden 
van de (centrale) oudercommissie(s) en (gemeenschappelijke) medezeggenschapsra(a)d(en).  
Het daarin opgenomen vergaderschema voor een optimale medezeggenschapcyclus kan vragen oproepen bij 
met name de IKC-raden en de Adviesraad. De tekst van de startbrief zal op dat punt worden verduidelijkt. Het 
vergaderschema zal voor de IKC raad en Adviesraad ook worden voorzien van weeknummers, zodat zij meer 
mogelijkheden hebben voor een eigen planning.  
De datum van 29 maart 2016 als zijnde de vergaderdatum van de adviesraad vervalt. Er zijn nog geen 
contactpersonen bekend. Er zal bij het versturen van de startbrief naar de geledingen via een begeleidende 
email een toelichting worden gegeven over het aanstellen van een vaste contactpersoon door iedere IKC raad 
/MR/ OR op verzoek van de CUR. Deze contactpersoon neemt ook deel aan de adviesraad van de CUR. De CUR 
wil graag vóór 18 april 2016 een naam van een contactpersoon. Indien geen reactie, zal worden aangenomen 
dat (na een reminder van 2 a 3 weken door Christine Baris) de voorzitter de contactpersoon is.  
 
5. Taakverdeling CUR en vergaderdata 
De voorlopige taakverdeling is als volgt vastgesteld: 
Voorzitter: Noortje Smit 
Vicevoorzitter: Sander Halkes 
Secretaris: Cynthia Roos-Kempers 
Ambtelijk secretaris (geen lid): Christine Baris 
  
Saraab Fallaha krijgt nog de gelegenheid om haar voorkeur voor een mogelijke taakverdeling aan te geven. 
Angela van Hecke zal dit z.s.m. persoonlijk met haar opnemen en dit vervolgens terugkoppelen aan de CUR. 
Hierna kan formeel de taakverdeling worden vastgesteld en gecommuniceerd.  
Claudia Doesburg heeft te kennen gegeven dat ze, zodra de taakverdeling een feit is, graag met de voorzitter 
van CUR een afspraak wil. De voorzitter zal hiertoe het initiatief nemen.  
 
Binnen de CUR zullen ook aandachtsgebieden/portefeuillezaken worden verdeeld. Dit zal de komende 
vergaderingen aan de orde komen. 
 
De duur van de vergaderingen van de CUR wordt standaard vastgesteld van 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur. 
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5. Digitale medezeggenschapsstructuur UN1EK 
Christine Baris gaat een digitale communicatiestructuur opzetten. Hiertoe is donderdag 10 maart 2016 een 
afspraak gepland voor een eerste oriëntatie.  
Christine Baris maakt een lijst met NAW gegevens van de CUR leden.  
Christine Baris zal een groepsApp CUR-leden aanmaken. Ook komt er z.s.m. een CUR emailadres, waar ieder lid 
van de CUR toegang tot krijgt.  
Verder zal Christine een communicatiekaart gaan opstellen. Hierop komen alle personen te staan die onderdeel 
uitmaken van de medezeggenschapscyclus.   
 
6. Training medezeggenschap 
De datum voor de training medezeggenschap is gepland op woensdagavond 7 september 2016. Ook het CvB is 
hierbij aanwezig. Een alternatieve datum is maandagavond 12 september 2016. Aan Saraab Fallaha zal nog 
worden gevraagd of zij dan ook kan. Voor de herfstvakantie is dan de planning voor de training voor de IKC-
directeuren. 
 
7. Diversen 
Eric Boerhout is de ingeplande CUR vergadering van 5 april 2016 verhinderd. Deze wordt in overleg vervroegd 
naar woensdagavond 30 maart om 19.30 uur.  
 
Er wordt een UN1EKcafé gepland na de zomervakantie in de Stadsgehoorzaal om het jaarverslag 2015 te 
presenteren. Het wordt een luchtige bijeenkomst. Het is een mooie gelegenheid voor de CUR om die avond de 
nieuwe medezeggenschapsstructuur onder de aandacht te brengen en zich te presenteren. Claudia Doesburg 
stuurt hiervoor nog informatie door. 
 
UN1EK heeft in het Medezeggenschapsstatuut opgenomen dat een vacatieregeling wordt vastgesteld, ten 
behoeve van ouders die deel uitmaken van de CUR. De voorzitter zal hieromtrent e.e.a. gaan navragen. Er zal 
dan iedere vergadering een presentielijst moeten worden bijgehouden.  
 
Bij Wet en CAO is geregeld dat medezeggenschapsraadsleden in dienst van UN1EK recht hebben om uren 
tijdens werktijd te besteden aan werkzaamheden die verband houden met de raad. Om hoeveel uren gaat het? 
Hoe werkt het?  
 
Op de agenda voor de volgende keer staan in ieder geval de lopende zaken, zoals vermeld bij punt 3.  
Ook wordt voor de volgende keer het ‘Reglement voor het Servicebureau’ op de agenda gezet. 
 
Verder zal Marianne van Kalmthout, directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband Schiedam 
Vlaardingen Maassluis (nieuwe naam Onderwijs dat past), op verzoek van Sander Halkes, worden uitgenodigd 
voor een presentatie van het Ondersteuningsplan. Dit zal tijdens de vergadering van 17 mei of 21 juni 
plaatsvinden.  
 
8. Sluiting vergadering 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor hun aanwezigheid.  
De volgende vergadering is gepland op 30 maart 2016 om 19.30 uur op het kantoor van Stichting UN1EK. 


