
   
 

 1  
 

    
 
Notulen vergadering CUR  
Datum: 11-12-2018, Plaats: Kantoor UN1EK, Tijd: 19.30 -22.15 uur       
 
Aanwezig:  
CUR: Daniëlle Clausing, Saraab Fallaha, Sander Halkes, Esmeralda Leydekkers, Petra Ouwens, Cynthia Roos (secretaris),  
Caroline van ’t Veer, Lennert Verhoog (voorzitter) 
Ambtelijk secretaris: Mirjam Kool  
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
 De voorzitter heet iedereen welkom en de agenda wordt vastgesteld met de toevoeging dat het CvB direct na 
 de opening aanschuift om de begroting toe te lichten. 
 
2. Begroting 2019 
 Het CvB sluit aan om de stand van zaken in de begroting toe te lichten. 
 Voor de Kerstvakantie komt de nieuwe begroting. 
 Op 8 januari 2019 bespreken de directeuren het hele pakket met het CvB waarna de begroting met de financiële 
 commissie van de CUR wordt besproken. 
  
3. Mededelingen 

 
Namens DB:  
- De integrale actie/besluitenlijst wordt bij agendapunt 4 verder toegelicht; 
- De notulen CUR 9/10/18 zijn per heden vastgesteld;  
- Het instemmingsbesluit De Schakel is 4/12/18 uitgegaan; vanuit het CvB is aan de CUR-leden de geste gedaan 
 om voor de extra bestede tijd ook extra tijd te kunnen schrijven; 
- CUR-leden naar IKC-raden: de komende maanden zal ieder CUR-lid aanschuiven bij een IKC-raad om meer het 
 contact en kennisdeling met elkaar te stimuleren;  
- VVF: het verzoek van HRM om de CUR-instemming te dateren is afgewezen door de CUR. De proforma 
 opzegging had samen met de CUR-instemming ingediend moeten worden. De voorzitter zal HRM mailen dat 
 de CUR nog een reactie wil op óf en/of hoe het genomen besluit uitgevoerd gaat worden. 
- Onderzoek Verkoop & Services: er worden 3 scenario’s uitgewerkt. 1. aansturing centraal en medewerkers 
 werken deels centraal en decentraal, 2. aansturing centraal en medewerkers werken decentraal, 3. aansturing 
 decentraal en medewerkers werken decentraal. 
- Sander Halkes heeft vanavond zijn laatste CUR-vergadering. Het CvB bedankt Sander voor 8 jaar zeer zinvolle 
 bijdrage. Ook vanuit de CUR wordt vervolgens veel dank uitgesproken. Sander is bereid, waar nodig, nog een 
 bijdrage te leveren aan financiële vraagstukken die langs de CUR komen. 
- Vacature CUR: 1 persoon (vanuit Ichthus Maassluis met IKC-achtergrond) heeft informatief gereageerd.  
- DB-lid: de afgelopen periode is Daniëlle Clausing voor een aantal zaken gevraagd aan te schuiven bij het 
 Dagelijks Bestuur (DB). Het DB heeft vervolgens gevraagd of zij zich beschikbaar zou willen stellen voor het DB.  
 De CUR stemt unaniem in met de toevoeging van Daniëlle Clausing (vanuit medewerkers onderwijs) aan het 
 DB in de rol van DB-lid. 
 
Namens CUR:  
 
Voortgang commissies 
UN1EK brede medezeggenschapsbijeenkomst: de geplande datum is 9 mei 2019; er zijn offertes opgevraagd bij 
Looftrainingen (na een gesprek in Vlaardingen met trainster Sylvia Jansen) en bij 3 locaties.  
Het concept-draaiboek wordt verder ingevuld. 
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RvT benoeming: Op 20/12 hebben Saraab Fallaha en Lennert Verhoog een klikgesprek met de beoogde shortlist 
kandidaten. Daarna zal de CUR zijn advies op 21/12 uitbrengen. 
 
P&O: een afspraak met preventiemedewerker/Arboarts zal in januari plaatsvinden. Deze week wordt duidelijk of 
9 januari 2019 doorgaat, omdat dan de Arboarts op locatie is.  Er zullen dan ook afspraken ingepland worden 
voor het periodiek overleg. 
 
Ingekomen stukken (na verzending agenda): geen. 
 

4.  Integrale actielijst   
 De integrale actie/besluitenlijst wordt toegelicht en hoe deze met elkaar zo optimaal mogelijk te gaan inzetten. 
 Het doel is onder andere om het e-mailverkeer te verminderen; 
 

5.  Sparringthema: identiteit (pilot)   
Het doel is om met elkaar op een andere wijze onderwerpen, die zich hiertoe lenen, te bespreken om 

vergaderingen wat inspirerender te maken. Voor vandaag is het onderwerp “identiteit” gekozen. 

Daniëlle Clausing begeleidt met behulp van www.menti.com en vervolgens mindmapping het proces hoe de 

CUR aankijkt tegen “identiteit als rode draad in het nieuwe strategisch beleidsplan”. 

 

 Tijdens de CUR-vergadering in februari neemt de CUR opnieuw een onderwerp onder de loep. 

 

6.  Algemeen strategische beleidssessies  

 De e-mail van Miriam Wesemann (29/11) over de komende strategische beleidssessies wordt besproken. 

 Op 14/1, 5/2 en 12/3 vinden de vervolgsessie plaats van 15.30-19.00 uur. Vanuit de CUR zullen aansluiten: 

 -Petra Ouwens (interprofessionele samenwerking); 

 -Caroline van ‘t Veer: identiteit (vanaf 16.00 uur aanwezig wegens school); 

 -Saraab Fallaha: samenwerking met zorg (5/2 niet aanwezig); 

 -Daniëlle Clausing: wetenschappelijke onderbouwing. 

 

7.  Volgende vergadering   
- 21 januari 2019 (CvB-CUR); 
- 29 januari 2019 (Adviesraad>Lennert Verhoog/Esmeralda Leydekkers/Petra Ouwens bij Ambacht?); 
- 19 februari 2019 (CUR); 
- Datum UN1EK brede medezeggenschapsbijeenkomst 9 mei 2019. 

  
8. Rondvraag, evaluatie en sluiting 
 De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inzet en bijdrage en sluit de vergadering. 
  

Commissies: 

• Dagelijks Bestuur (Lennert/Cynthia/Mirjam) 

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

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

• IKC en kwaliteit (Caroline/Lennert/Petra)  

• Stakingswerkgroep (Daniëlle resp. Saraab) 

• Binnenkring Lerarentekort (Daniëlle) 

• Potentiële leden RvT (Lennert/Saraab) 

• Strategisch personeelsbeleid (? ?) 

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

• UN1EK brede medezeggenschapsbijeenkomst (Esmeralda/Saraab/Petra/Mirjam) 
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Actielijst CUR  

CUR  Wat  Wie  Deadline/S.v.Z.  
1-20181211 Advies CUR benoeming nieuw lid RvT na gesprek 20/12 LV/SF/MK 20181221 

2-20181211 Agenda adviesraad 29/1 uit na het CvB-DB overleg op 14/1 CR 20190114 

3-20181211 Ieder CUR-lid schuift aan bij een IKC-raad om meer het contact en kennisdeling met elkaar te 
stimuleren. 

Allen 2019 

4-20181231 Update CUR-reglement via Jochem Streefkerk CR 20181231 

2-20181009 Standaardpresentatie UN1EK medezeggenschap voor derden, zodat ieder CUR lid in staat is om dit te 
presenteren. 

DB 20181101 

2-20181001 Benoemingsprocedure lid RvT vastleggen in reglement RvT 20181031 

Algemeen Lonen en beloningsverschillen in najaar agenderen>wetswijziging WOR > via werkgroep oppakken 
(binnenkring Personeel) 

DB 2019? 

 
CvB-CUR  Wat  Wie  Deadline/S.v.Z.  
4-20181112 Bij Adviesraad 26/11 input voor Denktank opvragen; welke CUR-leden willen aansluiten bij de  

Denktank? 
CUR 20181126 

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

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; besproken in OV 10/9. 6/11: wordt door Eric bij Claudia neergelegd 

CvB  20181112  

 

 
 
 


