
Notulen vergadering CUR      
Datum: 11 oktober 2016  
Plaats: Kantoor Stichting Un1ek      
Tijd: 19.30-22.15 uur      
      
Aanwezig:     
CUR: Noortje Smit (voorzitter), Cynthia Roos (secretaris), Esmiralda Poulus, Sander Halkes, Angela van Hecke, Caroline van 't Veer. 
Ambtelijk secretaris en notulist: Christine Baris.     
CvB: Eric Boerhout en Claudia Doesburg.  
Afwezig: Saraab Fallaha (vicevoorzitter) en Lennert Verhoog. 
 
Opening en vaststellen agenda     
De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en stelt de agenda definitief vast. 
 
Met CvB:    
Mededelingen van het CvB:  
GGD: Naar aanleiding van steekhoudende opmerkingen van de GGD zal het huidige reglement medezeggenschap worden 
aangepast. Jochem Streefkerk zal hiertoe een voorstel doen. Tevens zal er een infobrief hierover volgen tbv de geledingen.  
 
Op 26 september jl. is BOink (belangenvereniging van ouders in de kinderopvang & peuterspeelzalen) bij UN1EK langs geweest voor 
een werkbezoek. Namens de CUR was hierbij Lennert Verhoog (ouder) aanwezig. Er is gesproken over de belangenbehartiging en 
informatieverstrekking rondom medezeggenschap in een IKC en welke ontwikkelingen er binnen UN1EK aan de gang zijn. Zowel 
BOink als UN1EK hebben dit werkbezoek als positief ervaren.  
 
Besluitenlijst CvB: De CUR heeft de besluitenlijst CvB ontvangen. Deze wordt vanaf heden ook standaard gestuurd aan de CUR. 
Er is vanuit de CUR een vraag over het besluit van 070620166 over de benoeming van een viertal collega's op diverse scholen in de 
functie van leerkracht LB. CUR: De bedoeling is centraal beleid, vanwaar de uitzondering? Wat maakt dat het advies van de 
directeuren is opgevolgd? CvB: er is (financiële) ruimte voor en het CvB heeft daarom kunnen voldoen aan het verzoek van de 
betrokken directeuren. De eisen voor LB moeten nader bekeken worden, het is voor parttimers vaak moeilijk om een master te 
behalen.  
  
Vervolg op intern onderzoek IB: Er zijn op verzoek van het CvB extra onderzoeksvragen toegevoegd aan het intern onderzoek IB. 
Zodra het onderzoek is afgerond, zal dit worden gedeeld met de CUR. Het wordt op de agenda gezet van de volgende CUR 
vergadering op 6-12-2016. 
  
Stand van zaken IKC vorming: Er zijn een drietal IKC's bijgekomen na de zomervakantie. IKC Ichthus, IKC De Regenboog en IKC 
Ambacht. In totaal zijn er nu 8 IKC's. De bedoeling is dat er 16 IKC's worden gevormd op termijn. In 2017 staan in ieder geval IKC De 
Schakel en IKC Kethel op het programma. 
  
Advies CvB aan CUR: opstellen jaaroverzicht met vaste agendapunten die ieder jaar terugkomen op de agenda.  
 
Vervangingsbeleid onderwijs   
Er is een gebrek aan - of helemaal geen invallers. Omdat het ziekteverzuim hoog is, geeft dit problemen. UN1EK heeft als 
uitgangspunt dat er geen kinderen naar huis worden gestuurd bij gebrek aan invalleerkrachten. Dit vraagt nu om creativiteit en 
doelgerichte actie. Hoe? Het CvB licht toe: UN1EK gaat de randen van de WWZ opzoeken en actief werven via allerlei kanalen. Op 
korte termijn: inzet van DUO partners onderzoeken, parttimers benaderen (dit is via een brief aan betrokkenen geïnventariseerd), 
inzet van pensionado's en PM-ers inventariseren (is inmiddels gebeurd). Verder wordt gekeken naar het omzetten van tijdelijke - 
naar vaste contracten en collega's die nu voor meerdere besturen werken 1 contract aanbieden. Oplossingen op middellange 
termijn: Betaalde LIO stage aanbieden met baangarantie (bij voldoende beoordeling), bestuurlijke toelage bij werken vanuit de pool 
en inrichten van een bovenbestuurlijke vervangingspool. Verder heeft het CvB aan alle directeuren gevraagd een noodscenario op 
te stellen voor bijvoorbeeld een griepgolf. De CUR wordt nader geïnformeerd over de verkenning naar een bovenbestuurlijke pool 
door het CvB. 
 
Terugkoppeling oudertevredenheidspeiling onderwijs: algemene verbeterpunten 



Er is een oudertevredenheidspeiling gehouden en de uitkomsten van dit onderzoek zijn gedeeld met de CUR. Het CvB geeft aan dat 
er in de toekomst gekeken gaat worden of de huidige (opgelegde) manier van onderzoeken (dit geldt ook voor het 
medewerkertevredenheidsonderzoek) wel aansluit bij de wensen van UN1EK.  
 
Uit de peiling blijkt dat er minder goed wordt gescoord bij TSO, omgeving, communicatie en persoonlijke ontwikkeling t.a.v. 
zorgkinderen. Er volgt hiervoor een plan van aanpak. Er is door het CvB gevraagd aan elke schoollocatie om 3 verbeterpunten aan te 
dragen naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek. Tip van CvB: De CUR zal dit terugkoppelen aan de adviesraad met de 
vraag of deze verbeterpunten zijn gedeeld met de IKC-raad/MR.  
Binnenkort vindt er ook een medewerkertevredenheidsonderzoek plaats bij UN1EK. Hiervoor zijn al vragen geformuleerd. Het CvB 
stuurt vooraf deze vragen aan de CUR met het verzoek hier kritisch naar te kijken en zo mogelijk te voorzien van commentaar. 
  
Jaarplan UN1EK 
De CvB heeft het jaarplan UN1EK aan de CUR toegestuurd. Belangrijk is om te bekijken hoe het strategisch beleid terug komt in het 
jaarplan.  
 
Kwaliteit onderwijs en opvang: voortgang zwakke en zeer zwakke scholen  
Vier basisscholen staan onder toezicht van de onderwijsinspectie. Zij krijgen allemaal een definitief kwaliteitsonderzoek. De 
verschillende tussentijdse bezoeken hebben plaatsgevonden. De CUR krijgt het overzicht hoe de scholen scoren, zodat ze hier een 
duidelijk overzicht van heeft en op de hoogte is van de voortgang op de scholen.   
Het Kompas: zeer zwak. Tussentijds bezoek inspectie: 7 indicatoren bekeken, hiervan zijn er 4 voldoende en 3 onvoldoende (o.a. 
gedifferentieerd lesgeven, invoering volgsysteem). De onderwijsinspectie is gematigd positief. Maart 2017 volgt definitieve 
kwaliteitsonderzoek.  
Parasol: zwak. December 2016 definitieve kwaliteitsonderzoek, signalen staan positief. 
Spectrum Maassluis: Zwak. Eind 2016 definitieve kwaliteitsonderzoek. 
Bavinck: zwak. Definitieve kwaliteitsonderzoek in februari, maart of april 2017, dit kan de school zelf aangeven.  
 
Begroting opvang. 
De CUR is voldoende geïnformeerd door het CvB en in de gelegenheid gesteld om de achterban te raadplegen over dit onderwerp 
via de adviesraad. Opmerkingen van de achterban zijn geïnventariseerd en zullen door de CUR worden meegenomen in het advies 
aan het CvB.  
 
Kaderbrief onderwijs: beleidsrijke begroting 
Naar aanleiding van de voorbespreking op 10 oktober jl. met  Arno Schippers de volgende punten: 
Met de begroting onderwijs van 2017 wordt de eerste stap gezet richting een beleidsrijke begroting. Dit houdt in dat scholen een 
grotere vrijheid krijgen bij het bepalen van de omvang van de formatie en het inzetten ervan. Hiertoe worden financiële kaders 
opgesteld. Het zorgt voor plannen ter verbetering (doelstellingen) en het toetsen ervan. Scholen dienen hun te voeren financieel 
beleid wel te kunnen onderbouwen. Er wordt terug gegaan naar rekenregels, er is aandacht voor directeuren om deze begroting te 
maken (bijvoorbeeld door het MD traject of door Arno Schippers te raadplegen). 
 
De CUR heeft de volgende vragen/aandachtspunten opgesteld en heeft deze teruggekoppeld aan het CvB, te weten:  

a. Is elke directeur zich bewust van het maken van een beleidsrijke begroting? De tijdsinvestering hiervoor, het nadenken over de 
plannen? Hoe worden directeuren hierin ondersteunt door het bestuur of het servicebureau? 

b. Hoe wordt het strategisch beleid van UN1EK en planmatig werken gekoppeld aan de beleidsrijke begroting? 

c. Waar komen ratio’s vandaan? Graag een overzicht hierover, ook gelet op het weerstandsvermogen. Wanneer is het 
weerstandsvermogen voldoende, als dit bereikt is, loopt de 2 % regel dan door of wordt deze aangepast? 

d. Innovatiefonds: graag transparant maken hoe dit geld in 2016 is besteed, aan welke projecten en wat er met dit overgebleven 
bedrag wordt gedaan. Transparant maken hoe directeuren/medewerkers aanvragen voor het innovatiefonds van 2017 kunnen doen 
en terugkoppelen naar de gehele organisatie welke projecten hiermee gefinancierd worden. Het van elkaar leren en elkaar 
inspireren door deze projecten zichtbaar te maken bij alle geledingen is belangrijk om de betrokkenheid van werknemers bij het 
onderwijs en deze projecten. 

 
Naar aanleiding van dit vooroverleg en de vragen/aandachtspunten van de CUR hierover reikt het CvB uitgangpunten voor de 
begroting onderwijs 2017-2021 uit ter verduidelijking.  
De begroting onderwijs komt op de volgende agenda van de CUR van 6-12-2016 te staan. 
 
Reglement SB 



Op verzoek van de CUR en het CvB is e.e.a. juridisch uitgezocht door Jochem Streefkerk inzake een te vormen SB-raad en SB 
reglement. Conclusie: Er is geen juridische noodzaak voor een SB-raad en een SB reglement. Er zijn geen inhoudelijk specifieke 
onderwerpen die zich daar voor lenen. Het SB wordt vertegenwoordigd door de CUR. Wel kan er gedacht worden aan een 
tussenvorm. Er bestaat geen afvaardiging van het SB in de adviesraad. Het voorstel is om bij het opstellen van spelregels voor de 
adviesraad (zie agendapunt adviesraad) hierin een opname van een afvaardiging van het SB mee te nemen. Voorstel wordt 
aangenomen.  

   
PR/Nieuwsbrief UN1EK  
De CUR heeft een vast kopje in de nieuwsbrief. Ze besluit om per CUR vergadering te bekijken wat voor onderwerpen in de 
eerstvolgende nieuwsbrief dient te worden beschreven. Cynthia Roos zorgt voor de uiteindelijke tekst. Zij heeft hiervoor wel vooraf 
de input van allen nodig. De CUR blijft gezamenlijk verantwoordelijk. 
 
Adviesraad    
Evaluatie feedback achterban verzuim: Er is input aangeleverd door de achterban. Dit wordt geïnventariseerd en een samenvatting 
hiervan zal digitaal worden aanboden aan het CvB.   
 
Evaluatie feedback achterban begroting opvang: tariefstelling: Er is input aangeleverd door de achterban. Dit wordt 
geïnventariseerd en meegenomen in het advies. 

 
Reglement Adviesraad opstellen: Er is een werkgroep bestaande uit een aantal CUR leden geformeerd die zich bezig gaat houden 
met het opstellen van spelregels adviesraad.  
 
Vooruitblik (afspraak over komende adviesraad 29-11-2016): Bij deze adviesraad zal namens de CUR aanwezig zijn Cynthia 
(dagvoorzitter), Caroline en Angela (niet zeker). Een van de onderwerpen van deze vergadering zijn: Feedback nieuwe 
medezeggenschapsstructuur.  
   
Aftikken thema overleg CUR met RvT (25-10-2016) 
Besloten wordt om aan de RvT de volgende vraag voor te leggen: Op welke manier gaat UN1EK de kwaliteit van het onderwijs en de 
opvang organisatie-breed op niveau krijgen en behouden in combinatie met het borgen van de (financiële) ontwikkeling (van de 
IKC's)?  
 
Aandachtsgebieden:  
Voortgang Gesprekkencyclus: op 6 oktober jl. is een delegatie van de CUR aanwezig geweest bij een presentatie over MijnBardo, 
een computersysteem waarin verslagen van gesprekken kunnen worden ingevoerd en worden opgeslagen (opbouw historie). Het 
systeem is toegankelijk voor management en medewerkers. Indien hiervoor wordt gekozen, zal het worden aangeschaft door 
UN1EK. 
 
Sluiting     
De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 6 december 2016 in het kantoor van UN1EK en begint om 19.30 uur. 
    


