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Notulen vergadering CUR  
Datum: 08-01-2018,  Plaats: Kantoor UN1EK, Tijd: 20.00 -22.00 uur       
 
Aanwezig:  
CUR: Daniëlle Clausing, Angela van Hecke, Saraab Fallaha, Sander Halkes, Cynthia Roos (secretaris), Caroline van ’t Veer,  
Lennert Verhoog (voorzitter) 
Ambtelijk secretaris: Mirjam Kool  
 
Afwezig met kennisgeving:  
CUR: geen. 
 
 

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

1-20180108 Adviesaanvraag veiligheid- en gezondheidsbeleid: conceptadvies ter bespreking in CUR. Saraab/Daniëlle 20180205 

2-20180108 Ter info bewerkersovereenkomst I-FOURC per 25/4: afstemmen met Hesther Hill>volgens art. 3m 
instemmingsplichtig? hoe zit het met toestemming medewerker? Evt. conceptreactie 
voorbereiden ter bespreking in CUR. 

Saraab/Daniëlle 20180205 

3-20180108 Ter info memo Avonturijn: ter bespreking tijdens DB-CvB overleg 29/1 en alvast eerste 
mailreactie teruggeven met oog op evt. adviesplichtige zaken. 

Lennert Verhoog 20180111 
20180129 

4-20180108 Vacature CUR: toelichting procedure aan geïnteresseerde(n) en communicatie volgens reglement Cynthia Roos 20180112 

5-20180108 Urenoverzicht CUR: besprokene (uren/systemen) aanpassen in overzicht en via CUR naar CvB als 
definitief voorstel.  

Cynthia Roos 20180112 

6-20180108 Terugkoppeling aan Klaas Jurjens (CNV Opleidingen) Cynthia Roos 20180112 

7-20180108 Conceptadvies Kaderbrief (opm. 2x zelfde kopje eruit + plan van aanpak 2019 om tijdig betrokken 
te worden; ook het DB zal tijdens het agenda-overleg met het CvB op 29/1 hiernaar vragen). 

Sander Halkes 20180205 

8-20180108 Mail naar CvB wanneer de CUR instemmingsverzoek doordecentralisatie kan verwachten (opm. 
wat is formele status nu na ontvangst notitie en wat is status beantwoording op vragen; wat zijn 
de risico’s bij o.a. daling leerlingenaantal?  

Sander Halkes 20180205 

9-20180108 Mail naar Adviesraad dat 22/1 geen doorgang vindt en 22/2 wel; input vragen/onderwerpen?; 
Maassluis host; AED vraag is inmiddels via CvB beantwoord, dat de locatie verantwoordelijk is om 
te informeren waar zo’n apparaat hangt; de lokale raad kan hiernaar vragen; via welke online 
sites kun je medezeggenschapsinformatie verkrijgen. 

Cynthia Roos 20180112 

7-20171214 Nota Functiehuis aanpassen en opnieuw naar CUR CvB 20180205 

8-20171214 Nota Data Protection Officer CvB 20180205 

9-20171214 Angela van Hecke onderzoekt welke externe bureau’s een VPI beschikbaar hebben. Half januari 
wordt het resultaat in de CUR-vergadering  besproken en in de februari vergadering met het CvB. 

CUR 20180131 

1-20171106 Pedagogisch werkplan: 
-Beantwoording vragen pedagogisch werkplan; Hesther Hill vragen wanneer beantwoording? 
 
-advies CUR 

 
CvB/Mirjam Kool 
 
CUR 

 
20171222/ 
20180111 
20180205  

3-20171106 Nota/instemmingsaanvraag benoeming preventiemedewerker CvB 20170205 

4-20171106 In mei 2018 komt er nieuwe wetgeving AVG (algemene verordening gegevens bescherming); het 
CvB is via een werkgroep hier mee bezig en als e.e.a. in kaart is gebracht, trekt het CvB de CUR er 
ook bij. 

CvB Januari 2018 

5-20171106 Wijzigingen inz. VVF opnieuw als instemmingsaanvraag indienen bij de CUR. CvB 2018 

13-20171106 Overlegmodel PMR met opslagfactor 35% evalueren CvB 2018 

15-20171106 Bedrag bestemmingsreserve en voorbeeld uitvoeringsplan voorleggen aan CUR. CvB 20180205 

16-20171106 Sander/Cynthia geven reactie inz. de Kaderbrief 2018 aan CUR. CUR 20180108 

5-20170906 Terugkoppeling resultaat interne audits aan CUR in een volgende vergadering. CvB 20180205 

16-20170906 Overzicht interne wijzigingen managers kinderopvang> Mirjam vraag Denise om CUR mee te 
nemen. 

Mirjam Kool continu 

    
 
1. Opening, vaststellen agenda  
De voorzitter, Lennert Verhoog, opent de vergadering; de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
-21/12 binnengekomen: adviesaanvraag veiligheid- en gezondheidsbeleid (P&O); actie Saraab/Daniëlle: conceptadvies 5/2 
-21/12 binnengekomen: bewerkersovereenkomst I-FOURC per 25/4/18; actie Saraab/Daniëlle: volgens art. 3m 
instemmingsplichtig? hoe zit het met toestemming medewerker? 
-21/12 binnengekomen: memo Avonturijn; actie DB: ter bespreking tijdens DB-CvB overleg 29/1 en alvast eerste mailreactie 
teruggeven. 
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2. Mededelingen 
 
Mededelingen DB: 
- Foto sessie voor Ouders & Onderwijs: vandaag fotografe aanwezig;  
- Reglement: versie 1 juni 2017 wordt gevolgd; 
- Vacature CUR: actie Cynthia: toelichting procedure aan geïnteresseerden en communicatie volgens reglement. 
- Overzicht urenbesteding CUR; actie Cynthia: besprokene CUR (uren/systemen) aanpassen in overzicht en via CUR naar CvB als 
 definitief voorstel.  
- Aanspreekpunt commissies benoemen met oog op werkverdeling/voortgang/binnenkomende onderwerpen direct doorsturen. 
 De onderstreepte namen zijn de aanspreekpunten: 

• Dagelijks Bestuur (Lennert/Cynthia/Mirjam); 

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

• P&O (Saraab/Daniëlle);    

• IKC en kwaliteit (Caroline, Angela en Lennert); 

• Stakingswerkgroep (Daniëlle resp. Saraab); 

• Binnenkring lerarentekort (Daniëlle).  

- Workshop Bavinck: gepland op 30/1; 
- Werkgroep staking: gepland op 22/1; 
- Binnenkring lerarentekort: gepland op 18/1;  
- Kick-off 31/1: start 19.00 uur via agenda invitation;  
- Prijs gewonnen door IKC De Schakel (start 1/1/18) van max € 500 voor activiteiten rondom medezeggenschap; via deelname 
 aan prijsvraag bij Ouders & Onderwijs door Cynthia Roos; 
- Nieuwsbrief Ouders & Onderwijs: in volgende adviesraad melden dat men zich voor o.a. deze Nieuwsbrief online kan 
 inschrijven; 
- Klaas Jurjens, CNV onderwijs heeft contact opgenomen om meer over de medezeggenschapsstructuur binnen UN1EK te horen: 
 Actie Cynthia: terugkoppeling aan Klaas Jurjens. 
 
Mededelingen CUR: 
Geen. 
 
3. Notulen CUR d.d. 14 december 2017 
De notulen zijn per 31/12/17 online vastgesteld. De actielijst wordt geactualiseerd. 
 
4. DB bezetting 
Het DB blijft vooralsnog beperkt tot Lennert als voorzitter en Cynthia als secretaris. Zodoende wordt het noodzakelijk geacht met 
het oog op een betere werkverdeling binnen de gehele CUR, dat het DB de aanspreekpunten binnen de commissies eerder en 
meer bij onderwerpen gaat betrekken. De CUR-leden gaan hiermee akkoord. 
 
5. Pedagogisch werkplan 
Actie Mirjam: Hesther Hill vragen wanneer de CUR de beantwoording van zijn vragen kan verwachten. 
 
6.  Kaderbrief 2018 
De financiële commissie is in het begin van het proces meegenomen en heeft tussentijds een stuk van de voortgang gemist. 
De opmerkingen vanuit de CUR zijn wel meegenomen. 
Actie Sander: conceptadvies Kaderbrief (opm. 2x zelfde kopje eruit + plan van aanpak 2019 om tijdig betrokken te worden; ook 
het DB zal tijdens het agenda-overleg met het CvB op 29/1 hiernaar vragen). 
Actie Sander: mail naar CvB wanneer de CUR instemmingsverzoek doordecentralisatie kan verwachten (opm. wat is formele 
status nu na ontvangst notitie en wat is status beantwoording op vragen; wat zijn de risico’s bij o.a. daling leerlingenaantal?  
 
7. Adviesraad  
De CUR besluit om de Adviesraad op 22/1 niet door te laten gaan wegens het ontbreken van inhoudelijke agendapunten. 
Maassluis heeft aangegeven dat hun locatie gebruikt kan worden voor de komende Adviesraad. 
-De volgende Adviesraad is gepland op 22/2. Sander (dagvoorzitter) en Daniëlle (verslaglegging) zullen vanuit CUR deelnemen 
Actie Cynthia: mail naar Adviesraad dat 22/1 geen doorgang vindt en 22/2 wel; input vragen/onderwerpen?; Maassluis host; AED 
vraag is inmiddels via CvB beantwoord, dat de locatie verantwoordelijk is om te informeren waar zo’n apparaat hangt; de lokale 
raad kan hiernaar vragen; via welke online sites kun je medezeggenschapsinformatie verkrijgen. 
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8. Vertrouwenspersoon integriteit (VPI) 
Angela is op zoek gegaan naar mogelijke VPI’s en komt een zeer gevarieerd aanbod tegen. Half januari komt een voorstel richting 
de CUR. 
 
9. Sharepoint en integrale actielijst 
De actielijst op Sharepoint wordt toegelicht: 
-Mirjam past verantwoordelijken aan; 
-kolom 0-100% weghalen; 
-Cynthia/Mirjam maken een afspraak met IT voor verbeteringsslagen. 
 
10 Volgende vergadering 
-Adviesraad: maandag 22 januari 2018: wordt verschoven naar 22/2; 
-Agenda overleg CvB-DB: 29 januari 2018; 
-Kick off: 31 januari 2018; 
-CvB-CUR: maandag 5 februari 2018; 
-Adviesraad: 22 februari 2018; 
-RvT-CUR: maandag 5 maart 2018: Cynthia contact Luc Verburgh inzake agendapunten; 
-CUR: dinsdag 6 maart 2018. 
 
11. Rondvraag en sluiting  
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. 
 

 
 


