
    

Notulen CUR-vergadering 13-01-2020 
 
Datum:   13-01-2020   
Plaats:   Kantoor UN1EK 
Tijd:   19.30-21.00 uur  
 
Aanwezig:    
CUR: Lennert Verhoog (voorzitter), Robin Hormann, Petra Ouwens, Saraab Fallaha,  
Cynthia Roos (ambtelijk secretaris a.i.),  
 
Afwezig: Natascha Rombout, Caroline van ’t Veer 
 
Agendapunt          Tijd 
 
1. Opening en vaststellen agenda  19.30-19.35 uur 

Natascha heeft vragen aangeleverd, die worden meegenomen naar de vergadering met het CvB. 
  

2. Mededelingen  19.35-19.45 uur 
DB Agenda 0verleg 06-01-2020. Het CvB is bevraagt op het volgende: 
1. DB wil op CUR-CvB vergadering van 04-02-2020 de Ouderbijdrage op de agenda plaatsen gezien de 

wetswijziging en inmiddels locaties als de ouderbijdrage hebben afgeschaft of komend jaar gaan 
afschaffen.  
> NR: Is het een idee om ouderbijdrage op de agenda van de Adviesraad te zetten? Input voor ons is 
welkom en uitwisseling tussen raden is gewenst. Is een onderwerp dat leeft. <> CUR besluit dit mee te 
nemen. 

2. Update Schakel? (CvB is bevraagd) 
3. Invulling vacature manager V&S? (CvB is bevraagd) 
4. Planning Koers 24? (CvB is bevraagd, input is gekomen, presentatie is vooralsnog uitgesteld) 
5. DB heeft op 10-01-2020 een gesprek gehad met IKC van Kampen (o.a. Over begroting, Koers24 , 

Schakel, Kindplanner). Komst van DB CUR werd zeer gewaardeerd. Aangekaarte punten waren 
CUR niet onbekend en konden goed besproken worden. 

 
CUR: n.v.t. 
 
Ingekomen stukken (na verzending agenda):  

• Mail vervallen presentatie Koers 24 
• Mail Ark, standpunt CUR en UN1EK m.b.t. voorgenomen staking 31-01-2020  
• Mail Visnet m.b.t. RI&E: beantwoord door R. de Ridder vanuit afdeling Kwaliteit. 

 
3. Notulen d.d. 04-11-2019 -2019  19.45-19.55 uur 

Doel: vaststellen notulen > online vastgesteld, actiepunten besproken in (zie toevoeging in rood). 
Status: besluitvormend 

 Verantw.: allen    
Actielijst      

CUR    Wat    Wie    Deadline/S.v.Z.    
Algemeen   Lonen en beloningsverschillen in najaar 

agenderen>wetswijziging WOR > via 
werkgroep oppakken 
(binnenkring Personeel 

DB   2019  > Handhaven   2020 

1-20190909  In  CvB-CUR-vergadering 01-10-2019 
uitkomst  strategische werkgroepen 
vragen.  

CUR  20191001 > bevraagd zie notulen 03-12-2019; Koers 24, afgewikkeld 
  



2-20190909  Algemeen strategisch 
beleid/Christelijke identiteit op CVB-
CUR-vergadering 1-10 plaatsen  

DB  20191001 > > bevraagd zie notulen 03-12-2019; Koers 24, afgewikkeld 

3-20190909  Terugkoppelen hoe verkiezingen OR 
destijds georganiseerd waren  

SF  20190913 > aangeleverd; afgewikkeld 

4-20190909  Tijdelijke adviescommissies op agenda 
Adviesraad 23-09-2019 plaatsen  

CUR  20190923 > afgewikkeld   

5-20190909  Begeleiding en uitvoering proces review 
en opnieuw vaststellen, opvragen en 
vastleggen reglementen 
medezeggenschap binnen UN1EK  

AS(CR)  20200101 > ongoing; ontvangen stukken te controleren, archiveren ~> op Adviesraad  
28-01-2020 terugkoppelen  

6-20190909  Herverdeling CUR-
locaties vim bijwonen vergadering  

AS  20191001 > afgewikkeld. Heeft iedereen ingepland? De locaties van Caroline zullen 
herverdeeld worden na de verkiezingen. Afspraak is voor zomervakantie bezoek 
afgerond. Overzicht opnemen in Adviesraad uitnodiging c.q. terugkoppeling. 

7-20190909  Opvolging MZ-bijeenkomst 
(o.a. vaste dag, bijwonen lokale 
vergaderingen, opfrisworkshop, thema-
avonden)  

CUR  20191001 > Handhaven, eerst te plannen na de verkiezingen. 

8-20190909  Opstellen Nieuwsbrief 2 CUR  AS  20191001 > onderwerpen reeds in terugkoppeling Adviesraad aan orde geweest; na 
verkiezingen uitbrengen. 
Nieuwsbrief 2 CUR    

Doel: besprekingen inhoud 
status: vaststellen   
Verantw.: Cie Communicatie > Cynthia maakt een voorstel  

o nieuw lid CUR + nieuw lid DB  
o opvolging MZ-bijeenkomst  
o workshops aanbieden  
o herzieningen reglementen  
o aankondiging verkiezingen  

 
Actielijst CUR-CvB 03-12-2019 
CvB-CUR     Wat     Wie   

  
Deadline/S.v.Z.     

1-20190318    Oprichting professioneel statuut voor 
personeel langs CUR  (opdracht aan de 
locaties is gegeven)  

CvB    maart 2020 (locaties tonen dit aan)  

7-20180515     Instemmingsaanvraag Bestuurssecretaris 
i.c.m. met Functiehuis (Ruud blijft tot 
zomer 2020)   

CvB     Q2-2020 > CvB bevragen i.v.m. aanblijven R. Kuhn 

13-20171106     Overlegmodel PMR met opslagfactor 
35% evalueren; eens per 3 jaar nodig    

CvB     2020   

1-20191203  DMT informeren over 
samenstellen t.z.t. bezwaarcommissie 
verkiezingen CUR  

CvB  20-12-2019 > CvB bevragen 

2-20191203  Nagaan hoeveel audits er intussen 
hebben plaatsgevonden en 
terugkoppelen aan CUR  

CvB  10-01-2020 > CvB bevragen 

3-20191203  CUR bepalen afvaardiging en data 
aanwezigheid bezoek onderwijsinspectie 
in 2020  

CUR  10-01-2020  > zie schema, datum gepland op 11-02-2020; afgerond 

4-20191203  Pilot V&S doorzenden naar CUR  AS  20-12-2019 > is ontvangen; afgewikkeld  

5-20191203  Knelpunten V&S vanuit Adviesraad ook 
naar CvB  

AS  20-12-2019 > afgewikkeld 24-12-2019 

 
 
4. Verkiezingen    19.55-20.05 uur 

(zie vergaderstukken) 
- stand van zaken en vervolg 
- document bezwaarprocedure 
Doel: informatief 
Status: gaande 
Verantw: Cie Verkiezingen 
 
Bezwaarprocedure is afgerond en vastgesteld. Termijn kandidaatstelling is gesloten per 10-10-2019. 



Aantal aanmeldingen 6. Beoordeling nu gaande. 
 

5. Instemmingsaanvraag VVE  20.05-20.15 uur 
(zie vergaderstukken) 
Doel: besluitvorming 
Status: instemmingsaanvraag ontvangen 
Verantw: CUR (voorbereiding door Natascha & Petra) 
 
Petra en Natascha hebben vragen opgesteld, deze zullen worden verzameld en samengevoegd om 
hiervan een reactie vanuit CUR naar CvB te kunnen opstellen. Actie: Natascha & Petra. 
Tarieven PSZ worden door de gemeente vastgesteld. Voor niet-doelgroepkinderen ligt er geen 
verplichting voor de uitwerking. Vraag die gaandeweg de bespreking door de CUR opkomt: Zijn 
tarieven UN1EK gekoppeld aan tarieven PSZ?  
CUR besluit dat instemming mogelijk is onder voorbehoud van beantwoording van de vragen door 
het CvB. Instemmingsaanvraag dateert van 09-12-2019. Formeel einde 6 weken reactietermijn is  
20-01-2020. Besloten wordt op voorhand verzoek naar CvB uit te laten gaan voor 2 weken respijt 
i.v.m. kerstvakantie en dat begin volgende week vragen naar CvB volgen. Actie: AS 
 

6. Instemmingsaanvraag 2 leden RvT  20.15-20.20 uur 
(zie SP/Advies-instemmingsaanvragen 2019; hamerstuk) 
Doel: instemming 
Status: online afstemming, instemming uitgebracht i.a.v. uitvoeringsbesluit CvB 
Verantw: CUR 
CUR is nog in afwachting van het uitvoeringsbesluit. Agenderen. Actie: AS. Met oog op komend 
vertrek i.v.m. afloop termijn verwacht CUR nieuw instemmingsverzoek.  
 

7. Inspectie  20.20-20.35 uur 
(zie vergaderstukken) 
- bezoek onderwijsinspectie 
- inspectierapporten 
- bezoek CUR-leden aan lokale raden / (her-)verdeling 
Doel: informatief 
Status: gaande 
Verantw: CUR 
 
 -   Datum bezoek is nu gepland voor 11-02-2020. Lennert en Petra vertegenwoordigen CUR. Saraab 
      is reserve. 
In afwachting van de te bezoeken locaties, zullen rapporten doorgenomen worden. Afdeling kwaliteit 
en bestuurssecretaris zijn bevraagd op wat voor voorbereiding van CUR vereist is. Toezien op 
antwoord. Actie: AS 
Onderwijsrapporten ook opvragen. Actie: AS 
Op welke datum komt inspectie op bezoek bij CvB? Actie: CvB bevragen (AS) 

 
8. Adviesraad 28-01-2019  20.35-20.45 uur 

(zie vergaderstukken voor laatste terugkoppeling) 
Doel: besluitvorming 
Status: afvaardiging en onderwerpen agenda bepalen 
Verantw: CUR 
 
Besproken en besloten wordt dat het doeltreffend(er) als de nieuwe ‘MZ-bijeenkomst’ aan begin van 
het nieuwe schooljaar wordt gepland met de nieuwe CUR. Afgesproken wordt dat het bijwonen van 
de vergaderingen van de lokale raden door CUR-leden voor de zomervakantie zijn afgerond. Afspraak 
schema op SP aanvullen door iedereen. Ook als er geen contact mogelijk blijkt of iets speelt o.i.d. 



Actie: CUR-leden 
Natascha en Petra hebben gewisseld. Ichtus: Natascha, Petra: Anker. Petra sluit bij vergadering 
Kruidenpad aan bij gebrek aan aanwezigheid van een OC. 
 
NR: zijn de handtekeningen al allemaal binnen? > niet allemaal, inventarisatie vindt plaats door 
Cynthia. Afzonderlijke raden zullen worden benaderd in geval van uitblijven of nog na te leveren 
stukken. Gezien drukte rondom verkiezingen staat deze actie nog uit. 
Is er reactie gekomen op de vraag naar specialisaties?  > ja, maar slechts 2 locaties hebben concrete 
specialisatie opgegeven. Dit wordt meegenomen naar volgende Adviesraad. Raden zullen nog 
separaat worden benaderd. Actie: AS 
 
Afvaardiging CUR: Natascha als extra ; Saraab kan niet; Petra stelt zich beschikbaar. Cynthia wordt 
verzocht aanwezig te zijn ter ondersteuning Petra en Natascha. Lennert kijkt of het hem agenda 
technisch lukt. 
 
Mogelijke agendapunt:en worden besproken.   
Iedereen van de CUR, die beschikbaar is zal hierbij aanwezig zijn.  
Locatie: Kantine 2-e etage, Emmastraat 45 te Vlaardingen. 
 
Afgesproken wordt dat Cynthia opzet maakt en nog even rondstuurt. Actie: AS 
 

9. Volgende vergaderingen  20.45-20.55 uur 
-  28-01-2020 (Adviesraad) 
-  04-02-2020 CUR-CvB 
-  19-02-2020 (Adviesraad) 
-  09-03-2020 
-  26-03-2020 (Adviesraad) 

  
10. Rondvraag, evaluatie en sluiting  20.55-21.00 uur 
 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Lennert sluit de vergadering. 
 
Commissies: 

• Dagelijks Bestuur (Lennert/Robin) / Ambtelijk Secretaris: Cynthia  
• Financiën en huisvesting en juridische aangelegenheden (vooralsnog Caroline /Robin) 
• P&O / Arbo (vooralsnog Saraab/Petra)  + IKC en kwaliteit (vooralsnog Caroline/Lennert/Petra) 
• Verkiezingen (Robin, Natascha, Petra) 

 
 

  



Actielijst      
CUR    Wat    Wie    Deadline/S.v.Z.    
Algemeen   Lonen en beloningsverschillen in najaar 

agenderen>wetswijziging WOR > via 
werkgroep oppakken 
(binnenkring Personeel 

DB   2020   

5-20190909  Begeleiding en uitvoering proces review 
en opnieuw vaststellen, opvragen en 
vastleggen reglementen 
medezeggenschap binnen UN1EK  

AS(CR)  20200101 > ongoing; ontvangen stukken te controleren, archiveren -> op 
Adviesraad  28-01-2020 terugkoppelen  

7-20190909  Opvolging MZ-bijeenkomst 
(o.a. vaste dag, bijwonen lokale 
vergaderingen, opfrisworkshop, thema-
avonden)  

CUR  20200601 

8-20190909  Opstellen Nieuwsbrief 2 CUR  AS  20200601 Nieuwsbrief 2 CUR    

1-20200113 Check datum laatste MTO SF 20200204 

2-20200113 Verzamelen vragen t.b.v reactie CUR 
instemmingsaanvraag VVE 2020 

NR+PO 20200117 

3-20200113 Verzoek uitstel reactie CUR op 
instemmingsaanvraag VVE 2020 bij CvB 
neerleggen 

AS 20200117 
 

4-20200113 Nagaan of uitvoeringsbesluit aanstellen 
2 leden RvT volgt 

AS 20200204 

5-20200113 Reactie R. Kuhn op voorbereiding 
afvaardiging CUR bezoek 
onderwijsinspectie d.d. 11-02-2020 

AS 20200204 

6-20200113 Opvragen onderwijsrapporten locaties AS 20200117 

7-20200113 Opvragen datum bezoek inspectie aan 
CvB 

AS 20200117 

8-20200113 Aanvullen overzicht verdeling locaties 
over CUR-leden t.b.v. bijwonen 
vergaderingen aanvullen 

CUR 20200204 

9-20200113 Locaties bevraagd op inventarisatie 
specialisaties 

AS 20200201 

10-20200113 Concept maken en Uitnodiging 
Adviesraad 28-01-2020 uitzenden 

AS 20200115 
 

11-20200113 MTO op agenda vergadering CUR-CvB CUR/AS 20200204 

 
Actielijst CUR-CvB 03-12-2019 
CvB-CUR     Wat     Wie   

  
Deadline/S.v.Z.     

1-20190318    Oprichting professioneel statuut voor 
personeel langs CUR  (opdracht aan de 
locaties is gegeven)  

CvB    maart 2020 (locaties tonen dit aan)  

7-20180515     Instemmingsaanvraag 
Bestuurssecretaris in combinatie 
met Functiehuis  (Ruud blijft tot zomer 
2020)   

CvB     Q2-2020 > CvB bevragen i.v.m. aanblijven R. Kuhn 

13-20171106     Overlegmodel PMR met opslagfactor 
35% evalueren; eens per 3 jaar 
noodzakelijk    

CvB     2020   

1-20191203  DMT informeren over 
samenstellen t.z.t. bezwaarcommissie 
verkiezingen CUR  

CvB  20-12-2019 > 03-12-2020 

2-20191203  Nagaan hoeveel audits er intussen 
hebben plaatsgevonden en 
terugkoppelen aan CUR  

CvB  10-01-2020 > 03-12-2020 

 


