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(PV) Concept Notulen vergadering CUR   
Datum:    11-05-2020 
Plaats: online via Teams  
Tijd:   19.30-21.30 
 
Aanwezig:    
CUR: Lennert Verhoog (voorzitter), Robin Hormann, Natascha Rombout, Petra Ouwens, Saraab Fallaha,  
Caroline van ’t Veer, Stanley van Peenen 
Cynthia Roos (ambtelijk secretaris)  
Afwezig: - 
 
Agendapunt                    Tijd  
  
1. Opening en vaststellen agenda              19.30-19.35 uur  

Lennert heet iedereen welkom en speciaal aan Caroline, die vanwege ziekte tot op heden in de 
vergaderingen afwezig was. Intussen heeft ze online input geleverd, maar vindt het fijn nu weer 
aanwezig te kunnen zijn in de online vergadering.  
 

2. Corona (zie vergaderstukken)        19.35-19.50 uur  
- Update(s) ; apps & gespreksverslagen  

Iedereen heeft kennis kunnen nemen van de informatie. 
Het DB heeft het CvB benadrukt dat afspraken nagekomen moeten worden, omdat de hele CUR 
geraadpleegd moet kunnen worden. Tijdens de vergadering komt via de app een Corona update 
vanuit CvB binnen.  
*update maandag 11 mei 2020* 
We zijn weer begonnen! 
De Kinderopvang van UN1EK is vanaf vandaag weer volledig open en het Onderwijs op de scholen van UN1EK is weer 
voorzichtig van start gegaan.  
We zijn ontzettend blij dat we de kinderen nu weer letterlijk mogen verwelkomen en dat we Onderwijs en Opvang weer 
“live” kunnen realiseren. 
 
In het bijzonder zijn we blij dat we op een enkele uitzondering na, ook ál onze medewerkers weer op school en op de 
opvanglocaties hebben mogen verwelkomen. De zorg dat leerkrachten of PM’ers zich uit voorzorg zouden afmelden is 
gelukkig ongegrond gebleken.  
In de Opvang is de bezetting weer vrijwel als voor de sluiting. Voor Onderwijs geldt dat we – conform de richtlijnen - per 
locatie per dag de helft van het aantal leerlingen naar school laten komen. In de praktijk houdt een bepaald percentage 
ouders hun kinderen nog thuis. Soms uit angst of onzekerheid in verband met corona, soms omdat de kinderen ‘gewoon” 
ziek zijn. Het percentage afwezige kinderen verschilt erg per locatie en loopt uiteen van ca. 5 tot ca. 20%. We hebben 
contact opgenomen met al deze ouders en proberen hen ervan alsnog te overtuigen dat het veilig en beter is om hun 
kinderen gewoon naar school te laten komen. De komende dagen zullen we zien of we daarin slagen. 
Deze informatie is duidelijk! 
 

- De CUR wordt vanaf heden meegenomen in de mailing naar medewerkers. Zo is de informatie voor 
alle CUR-leden inzichtelijk. Hierdoor hoeft de afvaardiging namens de medewerkers in de CUR niet 
alsnog de correspondentie naar CUR te zenden. 
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3. Mededelingen          19.50-20.00 uur  
1. Terugkoppeling update proces vacature lid RvT  > loopt op schema; gesprek op 12-5 met CUR. 
2. Terugkoppeling Adviescommissie vacature bestuurssecretaris > n.a.v. gespreksverslag Petra 

heeft DB uitgebreid met CvB gesproken. Er wordt een stevige kandidaat aangetrokken. De CUR 
zal het traject verder goed monitoren en zich laten informeren over het verloop. 

3. Terugkoppeling uitvoeringsbesluit Adviesaanvraag VVE > UN1EK is klaar voor invoering, het is 
nu afwachten wat volgt uit de gemeentes. Dan pas volgt een uitvoeringsbesluit. 

  
Ingekomen stukken (zie SP):   

1. Mail D. Clausing  
Het communicatie-punt uit de email is reeds door CUR geadresseerd richting het CvB en ook 
inmiddels besproken. Vanuit CUR zal er een aanvullende reactie worden verzonden naar de 
afzender. Actie: AS 
 

2. Uitvoeringsbesluit VVE. Ontvangen op 7 mei. UN1EK is klaar voor invoering, maar het is wachten 
op de reacties van de gemeenten. 

  
4. Notulen d.d. 09-03-2020 (zie vergaderstukken)       20.00-20.10 uur  

Doel: vaststellen notulen > online vastgesteld, actiepunten doornemen  
Status: besluitvormend  
Verantw.: CUR     
Notulen zijn goedgekeurd. Actiepunten worden doorgelopen. 
Inspectierapporten rappelleren. Actie: AS  
 
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   > handhaven  

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

CUR
    

20200601  > handhaven (op agenda CUR vergadering 06-07-2020)  

8-20190909    Opstellen Nieuwsbrief 2 CUR    AS    20200601 Nieuwsbrief 2 CUR   > handhaven, voor vakantie uitbrengen 
8-20200113   Aanvullen overzicht verdeling locaties 

over CUR-leden t.b.v. bijwonen 
vergaderingen aanvullen   

CUR   20200204  > Handhaven, iedereen neemt contact op met zijn/haar locaties   

1-20200309   Opzet bevragen DMT invulling vacature 
CUR   

AS   20200313 > Afgerond, afvoeren  

2-20200309   CvB bevragen over vervolg 
Adviescommissie   

LV   20200313 > Afgerond, afvoeren  

3-20200309   Rapporten onderwijsinspectie opvragen   AS   20200313 > Handhaven, opgevraagd, nog niet ontvangen 

4-20200309   Navragen uitkomst werkgroep 
mbt Corona-virus   

AS   20200313 > Afgerond, afvoeren  

5-20200309   Jaarverslag CUR 2019   AS/
CU 
R   

20200511 > Afgerond, afvoeren  

6-20200309   Antwoord staking naar IKC Ambacht   AS   20200313 > Afgerond, afvoeren  
7-20200309   Concept reactie instemmingsaanvraag  

VVE waarin CvB bevragen op beleid  
Maassluis   

AS   20200313 > Afgerond, afvoeren  
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8-20200309   CvB bevragen op  
instemmingsaanvraag profileschets Rv 
T   

LV   20200313 > Afgerond, afvoeren  

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

NR   20200313 > Handhaven, voor mogelijk laatste Adviesraad dit schooljaar op 
24-06-2020  

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

AS   20200313 > Afgerond, afvoeren  

11-20200309   Uitnodigen Misja voor Adviesraad 26-03   LV   20200313 > Afgerond, afvoeren  

12-20200309   Afvoeren Cie Verkiezingen van notulen   AS   20200407 > Afgerond, afvoeren  

 
Actielijst CUR-CvB 07-04-2020  

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); volgt in z.s.m. april > handhaven, iav 
CvB, CvB is hierop wederom bevraagd  

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

CvB     2020 > handhaven  

1-20200407  Fietsplan instemming met opmerking 
voorfinanciering naar CvB  

CUR  20200430 > Afgerond, afvoeren  

2-20200407  Aanvulling CvB op terugkoppeling V&S 
via Adviesraad  

CvB  20200414 > Afgerond, afvoeren  

3-20200407  Nagaan bij P&O wanneer concept 
formatieplan wordt aangeleverd bij  
CUR  

CvB  20200414 > handhaven, iav CvB  

 

5. Jaarverslag CUR 2019  (zie vergaderstukken)       20.10-20.15 uur  
Doel: besluitvormend  
Status: opgesteld  
Verantw.: CUR  
Opgesteld, goedgekeurd en rondgestuurd. 
  

6. Vacature medewerker onderwijs          20.15-20.25 uur  
Doel: besluitvormend  
Status: openstaand  
Verantw.: CUR  
Er is iemand gesproken die mogelijk interesse heeft in de openstaande vacature. 
Even afwachten of aanmelding volgt. 
  

7. Instemmingsaanvraag Villa (zie vergaderstukken)       20.25-20.30 uur  
Doel: besluitvorming  
Status:  advies CUR na antwoord CvB  
Verantw.: CUR   
Advies is verleend, één vraag staat nog open. Antwoord monitoren. Actie: AS  
  

8. Instemmingsaanvraag Fietsplan (zie vergaderstukken)      20.30-20.35 uur  
Doel: instemming  
Status: instemming CUR   
Verantw.: CUR  
Instemming is verleend.  Vrijdag 8 mei jl. correspondentie alsnog is uitgegaan naar de medewerkers. 
Het is kort dag voor medewerkers om te reageren. CUR betreurt dat het nu met spoed doorgevoerd 
en gecommuniceerd is. Voor DB bespreking opnemen. Actie: AS 
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9. Verkoop & Service / Kindplanner          20.35-20.45 uur  
- Update Klantenservice  
Doel: informatief  
Status: gaande  
Verantw.: CUR  
Vanuit CvB geen separate update ontvangen. Vanuit CUR geen informatie of signalen ontvangen. 
CvB heeft wel eerder aangegeven dat er structurering lijkt te komen. DB zal CvB wel bevragen over 
de voortgang. Op agenda 09-06-2020 opnemen. Actie: AS 
  

10. Adviesraad (zie vergaderstukken)         20.45-20.55 uur  
Doel: informatief / besluitvormend  
Status: terugkoppeling & vaststellen vorm/afvaardiging & onderwerpen voor 26-05-2020  
Verantw.: CUR  
Mogelijke onderwerpen worden besproken en bekeken wordt of iemand onderwerp kan 
toelichten. Besproken wordt in uitnodiging op te nemen dat men met het inloggen via Teams dit 
doet met naam en locaties. Dat is het voor de dagvoorzitter duidelijk wie er aanwezig zijn. Actie: AS 
 
Pdf Feedback formulier medezeggenschap tijdens Corona opnemen in SP met de reacties hierop.  
Actie: AS 
   
11. Volgende vergaderingen  
- 26-05-2020 (Adviesraad)  
- 09-06-2020 (CUR-CvB)  
- 24-06-2020 (Adviesraad)  
- 06-07-2020 (CUR)  

   

  20.55-21.00 uur  

12. Rondvraag, evaluatie en sluiting    21.00-21.15 uur  
 
Verdeling locaties 
Vooralsnog wordt niet overgegaan tot herverdeling. Hopelijk wordt vacature medewerker onderwijs na 
de (zomer-)vakantie ingevuld en dan kan opnieuw naar de verdeling worden gekeken. Iedereen gaat 
wel even contact leggen met zijn of haar locaties op basis van de huidige verdeling. Actie: CUR  
 
Verdeling commissies. 
Niemand geeft aan te willen veranderen. Stanley en Natascha worden als volgt toegevoegd: 
Stanley: Financiën en huisvesting en juridische aangelegenheden 
Natascha: IKC en kwaliteit 
 
Agendapunten CUR-CvB 09-06-2020 
Lennert vraagt of er nog agendapunten zijn voor de vergadering met het CvB op 11-06-2020 met het 
oog op de agenda vergadering. Agendapunten vanuit CUR: 

- Fase 0 
- V&S  

 
Corona signaal 
Blijkbaar mogen medewerkers lokaal afhankelijk vakantiedagen teruggeven. Hoe zit dit UN1EK breed?  
Besloten wordt het antwoord van het CvB te leggen langs CAO en uitspraak van de bonden. Saraab zet 
e.e.a. onder elkaar t.b.v. bespreking met CvB. Uiterlijk woensdag 13-3 aanleveren. Actie: SF 
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Rondvraag 
Hiervan wordt geen gebruik van gemaakt. 
Lennert sluit de vergadering en dank iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en bijdrage. 
 
Commissies:   

• Dagelijks Bestuur (Lennert/Robin) / Ambtelijk Secretaris: Cynthia   
• Financiën en huisvesting en juridische aangelegenheden (vooralsnog Caroline /Robin/Stanley)  
• P&O / Arbo (vooralsnog Saraab/Petra)  + IKC en kwaliteit (vooralsnog Caroline/Lennert/Petra/Natascha)  
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Actielijst CUR 11-05-2020  

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   
3-20200309   Rapporten onderwijsinspectie opvragen   AS   20200313 > rappelleren 

9-20200309   Ichthus of Regenboog benaderen voor bijdrage Adviesraad 26-03-2020 > i.v.m. Corona 
naar 24-06-2020  

NR   20200313  

1-20200511 Reactie naar D. Clausing op inkomen mail AS 20200515 

2-20200511 Monitoren antwoord op uitstaande vraag adviesaanvraag Villa AS 20200609 

3-20200511 Fietsplan communicatie en herinnering voor eindejaars verrekening AS 20200609 

4-20200511 Verkoop & Service  op agenda CUR-CvB 09-06-2020 (update & verloop traject 
begeleiding) 

AS 20200609 

5-20200511 Misja vragen voor Adviesraad 26-05-2020 AS 20200515 

6-20200511 Inlogoptie met naam en locatie opnemen in uitnodiging Adviesraad 26-05-2020 AS 20200515 

7-20200511 Feedback formulier medezeggenschap tijdens Corona opnemen in SP AS 20200515 

8-20200511 Contact leggen met toegewezen locaties CUR 20200609 

9-20200511 Antwoord CvB leggen langs CAO en uitspraak bonden SF 20200513 

   

Actielijst CUR-CvB 07-04-2020 > 09-06-2020 
  

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); volgt in z.s.m. april  

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

CvB     2020  

3-20200407  Nagaan bij P&O wanneer concept 
formatieplan wordt aangeleverd bij  
CUR  

CvB  20200414  

 


