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Notulen vergadering CUR  
Datum: 15-04-2019, Plaats: Kantoor UN1EK, Tijd: 19.30 -22.30 uur. 
 
Aanwezig:  
CUR: Daniëlle Clausing, Robin Hormann, Esmeralda Leydekkers, Petra Ouwens, Cynthia Roos (secretaris), Caroline van ’t Veer, 
Lennert Verhoog (voorzitter) 
Afwezig CUR: Saraab Fallaha 
Ambtelijk secretaris (AS): Mirjam Kool  
 

 
1.  Opening en vaststellen agenda 
   De voorzitter heet iedereen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
    
   Ingekomen stukken (na verzending agenda): uitvoeringsbesluit statuut en reglement RvT.  
   Actie allen: uiterlijk 5/5 terugkoppeling of akkoord op het uitvoeringsbesluit statuut/reglement RvT aan de 
   ambtelijk secretaris. 

 
 2.  Mededelingen 

 
Namens DB:  
- Marleen Hoogerwerf is inmiddels gestart als marketing/communicatiemanager bij UN1EK. 
- Het verslag CUR 19/2/19 is vastgesteld; de notulen worden op gevoeligheden gecheckt alvorens ze te 
 laten plaatsen op de website. 
- Opstellen nieuw vergaderschema 2019-2020 (actie Cynthia). 
- Vacature CUR (zetel Cynthia Roos) wordt binnenkort bekendgemaakt (actie Cynthia). 
- Een commissie communicatie wordt ingericht met Esmeralda/Lennert/Cynthia. 
- Ter informatie: zorgbrief aan gemeente over nieuw plan doordecentralisatie d.d. 22/3 (Actie DB: volgend 
 CvB overleg vragen om terugkoppeling zorgbrief aan gemeente inzake decentralisatie Maassluis). 

 
Namens CUR: geen mededelingen. 
 

3.  Commissies   
- Adviesraad 3/4: 3 deelnemers en besproken onderwerpen zijn “betrokkenheid bij Adviesraad”, 
 “aanmelding voor 9/5 bijeenkomst”, “continurooster”, “financiën”, “inzet opvang/onderwijs en 
 detachering”, “tops en flops IKC’s”, “werkverdeling akkoord en consequenties door wetswijziging”.  
 Actie Cynthia: 14/5 uitnodiging volgende Adviesraad bij PWA om voor te borduren op de punten 
 “schooltijden”, “inzet opvang/onderwijs”, “update Verkoop & Service door Jeroen”, “evaluatie 
 medezeggenschap brede bijeenkomst 9/5”. De wisseling schooltijden is instemmingsplichtig op niveau  
 IKC-raad. 
- Dagelijks Bestuur: de RvT en DB CUR blijken tijdens hun jaarlijkse gesprek op dezelfde lijn te zitten wat 
 betreft het focussen op hoofdlijnen strategisch beleid, zoals personeelsbeleid en niet te veel tegelijk op te 
 pakken. De jaarplanning P&O wordt als leidraad aangehouden inclusief de extra PowerPoint presentatie 
 met urgentiepunten. De notulen van het RvT-DB CUR overleg worden nog opgevraagd. 
- Commissie P&O/Arbo: ter informatie is ontvangen een actieplan verzuim; de schooldirecteuren wisten 
 niet dat het casemanagement bij hen lag. Via het actieplan verzuim zijn de te nemen stappen toegelicht 
 aan de directeuren. Een verzuim van 9% is hoog.  

Actie Cynthia: reactie formuleren op actieplan verzuim met aandachtspunten als borging en beroep doen 
op VVF (evaluatie met DMT); CUR om reactie vragen alvorens dit te versturen. 

- Commissie Financiën/Huisvesting: een brief van het CvB aan de gemeente over de decentralisatie 
 Maassluis is ter informatie en vertrouwelijk naar de CUR gestuurd. 
- Commissie IKC en Kwaliteit: geen nieuws. 
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- Commissie strategie: zie agendapunt 4. 
- Commissie bijeenkomst 9/5: 113 aanmeldingen en alles loopt. Maandag 29/4 om 10.00 uur komt de 
 werkgroep (Cynthia/Esmeralda/Petra) voor een vervolg bij elkaar op de Emmastraat. 
- Werkgroep Staking: opgeheven. 
- Werkgroep Binnenkring: slapend. 
- Commissie Communicatie: nieuwsbrief en overige externe communicatie. 

 
4.  Sparringthema: strategie sessies   

 Daniëlle laat aan de hand van 2 filmpjes het resultaat zien van de strategische werkgroep wetenschap en de 

 strategische werkgroep identiteit. Het zijn visies en nog geen strategische doelen, welke de volgende stap 

 voor de zomervakantie zijn. 

 Actie DB: bij laatste CvB-CUR-vergadering voor zomer de laatste stand van zaken rondom uitkomst 

 strategische werkgroepen vragen. 

  

5.  Laatste geplande vergaderingen dit schoolseizoen   
- 09 mei 2019 UN1EK brede medezeggenschapsbijeenkomst 
- 14 mei (Adviesraad): CUR-afgevaardigden Lennert, Esmeralda, Petra  
 Actie Esmeralda: PWA vragen of zij gastlocatie kunnen zijn. 
- 20 mei 2019 (CvB-CUR): vooroverleg voorstel met CvB op 13/5 einde middag met Lennert/Cynthia/  
 Daniëlle (actie Mirjam). 
- 3 juni 2019 (Adviesraad) 
- 25 juni 2019 (CUR) 
- 8 juli 2019 (CUR): actie Mirjam: met Ruud afstemmen of dit een vergadering met het CvB kan worden. 
- 9 juli 2019 (Adviesraad) 
 
Vakanties CUR-leden: 

 - 29/4-3/5 (Danielle) 
 - 29/4-3/5 (Lennert) 
 - 19/4-23/4 en 2/5-6/5 (Cynthia) 
 - 19/4-6/5 (Mirjam) 
 

 6.  Rondvraag, evaluatie en sluiting   
- Actie commissie P&O: evaluatie Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering via afdeling P&O. 
- Actie commissie P&O: evaluatie verdeling gelden n.a.v. instemming VOG via afdeling P&O. 

  
Commissies: 

 Dagelijks Bestuur (Lennert/Cynthia/Daniëlle/Mirjam) 

 Financiën en huisvesting en juridische aangelegenheden (Cynthia/Caroline/Esmeralda/Robin)     

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

 IKC en kwaliteit (Caroline/Lennert/Petra)  

 Communicatie (Esmeralda/Lennert/Cynthia) 

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

 UN1EK brede medezeggenschap dag 9/5 (Esmeralda/Petra/Cynthia) 

 

Actielijst   
 

CUR  Wat  Wie  Deadline/S.v.Z.  
1-20190415 Terugkoppeling of akkoord op het uitvoeringsbesluit statuut/reglement RvT. Allen>Mirjam 20190505 

2-20190415 Opstellen nieuw vergaderschema 2019-2020 Cynthia 20190520 

3-20190415 Vacature CUR (zetel Cynthia Roos) wordt binnenkort bekendgemaakt Cynthia 20190520 
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4-20190415 Volgend CvB overleg vragen om terugkoppeling zorgbrief aan gemeente inzake decentralisatie 
Maassluis). 

DB 20190520 

5-20190415 Uitnodiging Adviesraad 14/5 bij PWA om voor te borduren op de punten “schooltijden”, “inzet 
opvang/onderwijs”, “update Verkoop & Service door Jeroen”, “evaluatie medezeggenschap brede 
bijeenkomst 9/5”. De wisseling schooltijden is instemmingsplichtig op niveau IKC-raad. 

Cynthia 20190501 

6-20190415 PWA vragen of zij gastlocatie kunnen zijn op 14/5 voor Adviesraad Esmeralda 20190419 

7-20190415 Reactie formuleren op actieplan verzuim met aandachtspunten als borging en beroep doen op VVF 
(evaluatie met DMT); CUR om reactie vragen alvorens dit te versturen. 

Cynthia 20190430 

8-20190415 Bij laatste CvB-CUR-vergadering voor zomer de laatste stand van zaken rondom uitkomst  
strategische werkgroepen vragen. 

 20190708 

9-20190415 Evaluatie Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering via afdeling P&O en evaluatie verdeling 
gelden n.a.v. instemming VOG via afdeling P&O. 

Cie. P&O 20190430 

4-20190318 CUR/mz-reglement wijzigingen. Allen 20190415 

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

DB 2019 

 
CvB-CUR  Wat  Wie  Deadline/S.v.Z.  
1-20190318 Oprichting professioneel statuut voor personeel langs CUR CvB April 

2-20190318 Arbocontractverlenging of vernieuwing ter instemming langs CUR CvB April/mei 

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  

 

 


