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Notulen  CUR-vergadering (pv) 
Datum:   09-03-2020 
Plaats:   Kantoor UN1EK 
Tijd:   19.30-21.30 uur (mogelijk uitloop naar 22.00 uur) 
 
Aanwezig:    
CUR: Lennert Verhoog (voorzitter), Robin Hormann, Petra Ouwens, Saraab Fallaha,  Natascha Rombout, Stanley van 
Peenen  
Cynthia Roos (ambtelijk secretaris 
 
Afwezig: Caroline van ’t Veer (mk) 
 
Agendapunt          Tijd 
 

1. Opening en vaststellen agenda       19.30-19.35 uur 
Robin opent als vice-voorzitter de vergadering en heet nieuw CUR-lid Stanley van Peenen welkom. 
Er volgt een voorstelronde. Stanley geeft aan dat hij 32 jaar is en werkzaam bij Rijkswaterstaat als 
technisch manager (calamiteiten, onderhoud ed. met als doel openhouden van de weg). De overige 
CUR-leden stellen zich aan hem voor. 

 
2. Nieuwe bezetting CUR (zie vergaderstukken) 19.35-19.50 uur 

- Startmap Medezeggenschap 
- Hernieuwing werkafspraken / Akkoordverklaring CUR-leden 
- (her-)Benoeming CUR-leden 
- Rolverdeling CUR 
	
Robin vraagt of iemand zich kandidaat stelt als voorzitter van de CUR? Lennert stelt zich als enige 
beschikbaar, iedereen gaat akkoord met aanstellen van Lennert als voorzitter. Caroline heeft dit 
separaat aangegeven via de ambtelijk secretaris. Weliswaar is ze momenteel fysiek niet aanwezig, ze 
blijft aangehaakt en de CUR van input voorzien.  
 
Iedereen heeft de startmap medezeggenschap opnieuw ontvangen. Aan het einde van de vergadering 
zal iedereen de akkoordverklaring tekenen. Nadere (nog meer gedetailleerde afspraken) zullen in de 
komende vergadering worden gemaakt. 
 
Lennert stelt voor het DMT actief benaderen om vacature medewerker onderwijs gevuld te krijgen. 
Iedereen is hiermee akkoord. Een opzet zal worden gemaakt door ambtelijk secretaris. Actie: AS 
 
De CUR-leden worden opnieuw benoemd. Het DB  blijft ongewijzigd met Robin in de rol van vice-
voorzitter en Lennert in de rol van voorzitter. Stanley wordt geïnstalleerd als lid van de CUR. 
 

3. Mededelingen (zie ook SP) 19.50-20.00 uur 
1. Uitvoeringsbesluit instemming aanstellen 2 leden RvT ontvangen 
2. Adviescommissie vacature bestuurssecretaris (CvB bevragen, actie: LV) 
3. Terugkoppeling bezoek Onderwijsinspectie (CvB bevragen, actie: AS) 
4. Update Schakel (ingebruikname en faillissement Fit4theFuture) 
5. Corona-virus (werkgroep is ingesteld; navragen bij CvB  wat uitkomst is; actie: AS) 
6. Jaarverslag 2019 (volgt, verzoek aan CUR meelezen en akkoord; actie: AS/CUR) 
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Ingekomen stukken (zie SP):  
1. UN1EK Nieuwsbrief 
2. Voorbeeldbrief vakbonden (antwoord: conform inhoud nieuwsbrief mdw ouders, actie: AS 
iedereen is akkoord op deze wijze te antwoorden. 

 
4. Notulen d.d. 13-01-2020  20.00-20.10 uur 

Doel: vaststellen notulen > online vastgesteld, actiepunten doornemen (zie toevoeging in rood, pag.3). 
Status: besluitvormend 
Verantw.: allen    
Actielijst wordt doorgenomen.  
Actielijst CUR 13-01-2020  

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

agenderen>wetswijziging WOR > via 
werkgroep oppakken 
(binnenkring Personeel) 

DB   2020  > handhaven 

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 teruggekoppeld > Afgerond; in process 

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

CUR  20200601 > Najaar 2020 (datum nog vast te stellen) 

8-20190909  Opstellen Nieuwsbrief 2 CUR  AS  20200601 Nieuwsbrief 2 CUR  > Q2-2020 

1-20200113 Check datum laatste MTO SF 20200204 > afvoeren: in CUR-CvB 04-02-2020 besproken 

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

NR+PO 20200117 > afgerond / afvoeren: 

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

AS 20200117 > afgerond / afvoeren: 
 

4-20200113 Nagaan of uitvoeringsbesluit aanstellen 
2 leden RvT volgt 

AS 20200204 > afgerond / afvoeren: 

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

AS 20200204 > afgerond / afvoeren: 

6-20200113 Opvragen onderwijsrapporten locaties AS 20200117 > afgerond / opgevraagd maar niet aangeleverd. afvoeren?  

7-20200113 Opvragen datum bezoek inspectie aan 
CvB 

AS 20200117 > afgerond / afvoeren: 

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

CUR 20200204  > nog niet  iedereen heeft ingevuld / afspraken gemaakt; volgt 
alsnog; handhaven 

9-20200113 Locaties bevraagd op inventarisatie 
specialisaties 

AS 20200201  > afgerond / afvoeren: uitvraag gedaan met terugkoppeling 
Adviesraad 19-02-2020 

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

AS 20200115 > afgerond / afvoeren: 
 

11-20200113 MTO op agenda vergadering CUR-CvB CUR/AS 20200204 > afgerond / afvoeren: 

 

5. Verkiezingen  (terugkoppeling)  20.10-20.20 uur 
Doel: informatief 
Status: afgerond 
Verantw: Cie Verkiezingen 
Robin doet kort verslag. Stukken zijn/worden opgenomen in SP.  
Aandachtspunt is onder andere aanlevering bestanden. Deze zijn  later aangeleverd als van tevoren 
afgestemd, vanwege overige werkzaamheden bij P&O. Hierdoor moest planning worden aangepast en 
werden termijn krap. Mailchimp bleek niet waterdicht. Hierop is Inkesta ingeschakeld.  
Cie Verkiezingen wordt opgeheven, met dank voor de inzet. 
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6. Instemmingsaanvraag VVE  20.20-20.35 uur 
(zie vergaderstukken) 
Doel: besluitvorming 
Status: antwoord CvB op vragen CUR ontvangen; afdoende voor afhandeling? 
Verantw: CUR (voorbereiding door Natascha & Petra) 
Instemmen met wijziging werktijdenregeling is volgens CUR mogelijk met de beantwoording op de 
vragen, die is ontvangen. Wel zal CUR aandacht vragen voor zorgvuldige communicatie en planning & 
plaatsing. Plaatsing in flexpool moet uiterste oplossing zijn. Op locatie kan pas duidelijkheid volgen als 
CUR instemming heeft verleend. De CUR vraagt zich af of voor Maassluis aanpassing van beleid volgt? 
Balkon biedt geen VVE, aangezien er geen ruimte is. Terwijl is gesteld dat ALLE locaties VVE aan moeten 
bieden. CvB erop bevragen. Concept reactie opstellen: Actie: AS 
 

7. Instemmingsaanvraag lid RvT  20.35-20.40 uur 
(zie SP/Advies-instemmingsaanvragen 2020) 
Doel: instemming 
Status: instemmingsaanvraag ontvangen 
Verantw: CUR 
 
Lennert neemt behandeling op zich. Petra heeft aanvulling aangeleverd en hierin verwerken als 
aanvulling. Actie: Lennert 
 

8. Verkoop & Service / Kindplanner  20.40-20.55 uur 
(zie vergaderstukken) 
- Update Klantenservice 
- Rapportage uitzwaaikaarten 2019 
- Bezettingsgraad realisatie februari 2019-2020 
- Aandachtspunten V&S vanuit Adviesraad 
Doel: informatief 
Status: gaande 
Verantw: CUR 
 
DB heeft zorgen en ontvangen aandachtpunten gedeeld met CvB. Een update vanuit V&S is ontvangen 
evenals een reactie vanuit CvB. De CUR besluit in te gaan op het voorstel van Jeroen om toelichting te 
laten geven. CUR stelt voor Jeroen aan te laten sluiten bij Adviesraad van 26-03-2020. Vraag is ook zijn 
hoe het overgedragen wordt na vertrek van Jeroen? Idee om Misja als thema-eigenaar V&S aan te 
laten sluiten wordt opgepakt.  
Actie: Lennert 
 

9. Adviesraad  20.55-21.10 uur 
(zie vergaderstukken) 
Doel: informatief / besluitvormend 
Status: terugkoppeling & vaststellen afvaardiging / onderwerpen voor 26-03-2020 
Verantw: Robin, Petra & Natascha / CUR 
 
Terugkoppeling Adviesraad 19-02-2020 inclusief hernieuwde uitvraag specialisaties is uitgezonden. Pas 
1 reactie ontvangen. In uitnodiging zal worden aangeven dat CUR rol heeft gespeeld in inventarisatie, 
beantwoording en fysieke beantwoording van issues rondom Kindplanner/Verkoop & Services. Echter 
CUR stelt vast dat zij een signaalfunctie heeft en hier tussen uit zou moeten. Verdere problemen 
moeten door organisatie en locatie verder opgepakt worden. CUR houdt vinger aan de pols middels 
vast agendapunt op Adviesraad. Locaties bevragen op toelichting onderwerp in komende Adviesraad. 
Actie: Natascha;  Concept uitnodiging Actie: AS; Misja benaderen, Actie: Lennert;  Week 11.  
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10. Volgende vergaderingen  21.10-21.15 uur 
-  17-03-2020 (DB CUR – DB RvT)  
-  07-04-2020 (CUR-CvB) 
-  20-04-2020 (Adviesraad) 
-  11-05-2020  
- 26-05-2020 (Adviesraad) 
-  09-06-2020 (CUR-CvB) 

  
11. Rondvraag, evaluatie en sluiting  21.15-21.30 uur 
 
AS: IKC-raad Schakel heeft contact gezocht voor nader info ivm overdracht komend schooljaar. Info 
gegeven en contactgegeven andere locaties) gegeven ivm verzoek om raden met meer ervaring cq. zaken 
op orde. 
Petra: bijwonen IKC vergaderingen, het lukt bij een locatie niet om dit op korte termijn te doen, akkoord dit 
naar voren plaatsen 
Robin: verzoek om Cie verkiezingen af te voeren van de notulen. Actie: AS 
 
Commissies:  Verkiezingen (Robin, Natascha, Petra) > afvoeren 

• 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) 

Nadere verdeling en toewijzing Stanley volgt in volgende vergadering 
 
Actielijst CUR 09-03-2020  

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

agenderen>wetswijziging WOR > via 
werkgroep oppakken 
(binnenkring Personeel) 

DB   2020   

7-20190909  Opvolging MZ-bijeenkomst 
(o.a. vaste dag, bijwonen lokale 
vergaderingen, opfrisworkshop, thema-
avonden) > Najaar 2020 (datum nog vast 
te stellen) 

CUR  20200601  

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

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

CUR 20200204  > 20200407! 

1-20200309 Opzet bevragen DMT invulling vacature 
CUR 

AS 20200313 

2-20200309 CvB bevragen over vervolg 
Adviescommissie 

LV 20200313 

3-20200309 Rapporten onderwijsinspectie opvragen AS 20200313 

4-20200309 Navragen uitkomst werkgroep mbt 
Corona-virus 

AS 20200313 

5-20200309 Jaarverslag CUR 2019 AS/CU
R 

20200511 

6-20200309 Antwoord staking naar IKC Ambacht AS 20200313 

7-20200309 Concept reactie instemmingsaanvraag 
VVE waarin CvB bevragen op beleid 
Maassluis 

AS 20200313 

8-20200309 CvB bevragen op instemmingsaanvraag 
profileschets RvT 

LV 20200313 

9-20200309 Ichtus of Regenboog benaderen voor 
bijdrage Adviesraad 26-03-2020 

NR 20200313 

10-20200309 Concept uitnodiging Adviesraad 26-03-‘20 AS 20200313 

11-20200309 Uitnodigen Misja voor Adviesraad 26-03 LV 20200313 

12-20200309 Afvoeren Cie Verkiezingen van notulen AS 20200407 

 


