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Notulen vergadering CUR   
Datum: 30-10-2017,  Plaats: Kantoor UN1EK, Tijd: 19.30 -22.30 uur       
 
Aanwezig:  
CUR: Daniëlle Clausing, Sander Halkes, Angela van Hecke (voorzitter a.i.), Saraab Fallaha (vicevoorzitter),  
Cynthia Roos (secretaris), Caroline van ’t Veer, Lennert Verhoog  
Ambtelijk secretaris: Mirjam Kool  
 
Afwezig met kennisgeving: 
Bart Bikkers 
 

Nr. Wat Wie Deadline/S.v.Z. 

1-20171030 VVF: doorgeschoven naar 6/11 vergadering.  
Preadvies voorbereiden voor de CUR.   
CvB mailen dat 3/11 instemming verlenen niet haalbaar is. 

Angela 
Daniëlle/Saraab 
Angela 

20171106 
20171103 
20171031 

2-20171030 Pedagogisch werkplan: preadvies voorbereiden ter bespreking met CUR op 6/11.  
Navragen of Miriam Wesemann ook een toelichting komt geven op 6/11.  
Check welk eerder advies door de CUR hierover is uitgebracht. 

Lennert/Angela 
Mirjam 
Cynthia 

20171103 
20171031 
20171103 

3-20171030 In de basis wordt een advies/instemmingsaanvraag naar de betreffende portefeuillehouders 
gestuurd om in behandeling te nemen met ter informatie aan hele CUR.  
Tijdens het coaching traject dienen hier goede werkafspraken voor gemaakt te worden. 

Allen Continue 

4-20171030 Coach terugkoppelen over observatie start in december en intake vervolg januari. Cynthia 20171103 

5-20171030 Portefeuilleverdeling in januari 2018 Allen Januari 

6-20171030 Ethel nogmaals CUR-vacature oudergeleding mailen met vraag hem opnieuw uit te zetten. 
Bart vragen of hij nog kandidaat op het oog heeft. 
Lobby inzetten via CUR en management 

Angela 
Mirjam 
Allen 

20171103 
20171031 
20171106 

7-20171030 Rol vicevoorzitter: geïnteresseerde CUR-leden kunnen zich melden; Lennert geeft aan het weekend 
over de rol vicevoorzitter na te willen denken. 

Allen 20171106 

8-20171030 De RvT notulen van 10/10/17 naar de CUR mailen met het verzoek om input en/of akkoord. Mirjam/allen 20171031 

9-20171030 De 3 nieuwe onderwerpen data diensttijden, VVF, pedagogische werkplan, binnengekomen na 
uitsturen agenda, worden bij het vaststellen van de agenda op 6/11 mondeling toegevoegd en bij 
mededelingen DB kunnen de 2 onderwerpen eraf.  

Angela/Mirjam 20171106 

10-20171030 Tarieven 2018: gevoeligheden, zoals besproken, in adviestarieven 2018 aanpassen en juist in 
toelichtende mail opnemen (denk ook aan Q&A). 

Cynthia/Mirjam 20171101 

11-20171030 Vakantieregeling: check wanneer eerder is ingestemd, zoals door CvB aangegeven, met een 
vakantieregeling. 
Mail aan CvB of de 2 toegestuurde vragen vakantieregeling beantwoord kunnen worden vóór 6/11. 

Cynthia/Mirjam 
 
Saraab 

20171101 
 
20171101 

12-20171030 Opleidingsplan 2018: checken de input van Daniëlle op het opleidingsplan 2018 met eigen 
bemerkingen. Input wordt gebundeld aan CUR gestuurd  
Mondeling resp. per mail aan CvB toelichten de reactie van de CUR op het opleidingsplan 2018 met 
de input van Lennert/Caroline. 

Caroline/Lennert 
 
Angela 

20171103 
 
20171103 
 

13-20171030 Adviesraad: mail naar IKC-raden of datum 29/11 uitkomt en verzoek om input onderwerpen. 
Afhankelijk daarvan wordt bepaald of de bijeenkomst doorgaat.  
Deelnemers: Lennert/evt. Cynthia 

Cynthia 20171101 

14-20171030 Vergaderschema 2018: het vergaderschema 2018 aanpassen op frequentie, vraagt de CUR per mail 
hiermee akkoord te gaan, alvorens het uit te sturen naar de achterban (vóór 6/11). 

Cynthia 20171101 

6-20171010 Modernisering actielijst 
30/10: vraag voor hulp staat uit bij IT. 

Mirjam 06/11/17 

4-20170906 Het CvB kan zich vinden in wat de CUR wenst inzake het laten terugvloeien van de overgebleven 
premiegelden AOV naar de medewerkers en zal hier uiterlijk 15/9 op terugkomen om een afspraak 
te maken.  
Deze maand wordt dit agendapunt afgehandeld en de ingangsdatum zal 1/1/18 zijn.  
Stand van zaken navragen en daarna brengt CUR-advies uit. 
30/10: voorzitter/vicevoorzitter mailt CvB dat CUR graag uiterlijk 6/11 antwoord wil. 

CvB 
 
 
 
Angela 
Angela/Saraab 

15/9/17 
 
 
 
14/10/17 
01/11/17 

10-20170906 Mag P&O centraal personeelsdata bij ABP opvragen? Saraab zou Jochem rappelleren om een 
antwoord te geven. De verantwoordelijkheid ligt echter bij het CvB en niet bij P&O. P&O zou zich in 
opdracht van het CvB juridisch kunnen laten adviseren. Actie Angela koppelt terug aan Saraab om 
P&O te informeren, dat niet de CUR verantwoordelijk is om te bepalen of het opvragen van 
personeelsgegevens bij derden wettelijk is toegestaan; dit valt onder de verantwoordelijkheid van 
het CvB. 
30/10: instemmingsaanvraag ontvangen. Saraab checkt resp. bij Bart en Jochem of wat gesteld is in 
instemmingsaanvraag correct is. 

Angela/Saraab 
 
 
 
 
 
Saraab/Bart 

15/9/17 
 
 
 
 
 
01/11/17 

13-20170906 Instemming verlenen inzake bestuur formatieplan CUR z.s.m. 

14-20170906 Voorstel opstellen met de mogelijkheden CUR qua inzet uren naar redelijkheid en billijkheid en CUR 
beantwoorden inz. boven schoolse uren/lokale uren inzet CUR 

Saraab/Caroline 30/10/17 
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17-20170906 Informeren over status preventiemedewerker vanuit de vernieuwde Arbowetgeving CvB z.s.m. 

 
 
1. Opening, vaststellen agenda  
De voorzitter opent de vergadering.  
De agenda wordt vastgesteld met toevoeging van onderstaande onderwerpen, binnengekomen na verzending agenda: 
- Data diensttijden opvragen: instemmingsaanvraag doorschuiven naar 6/11.  
 Actie: Saraab schakelt met Bart en vraagt Jochem Streefkerk of wat gesteld is in instemmingsaanvraag volgens de privacy 
 wetgeving akkoord is. 
- VVF: instemmingsaanvraag met deadline 3/11 i.v.m. opzegtermijn. Het gaat om het opzeggen van de wachttijd van 14 dagen 
 en nog niet het hele VVF. Angela koppelt mondeling en per mail terug aan het CvB, dat zo’n korte reactietermijn niet 
 wenselijk/realistisch is met het oog op de hoeveelheid onderwerpen die al lopen.  
 Actie: VVF wordt doorgeschoven naar 6/11. Daniëlle/Saraab bereiden een preadvies ter bespreking met CUR.   
- Pedagogisch werkplan: heeft de CUR wettelijk nog een recht naast de decentrale medezeggenschap? En wat zijn de 
 consequenties voor medewerkers?  
 Actie: Lennert/Angela bereiden een preadvies pedagogisch werkplan voor ter bespreking met CUR op 6/11. Op 6/11 komt 
 ook de toelichting vanuit het CvB. De ambtelijk secretaris vraagt na of Miriam Wesemann ook een toelichting komt geven op 
 6/11. Cynthia checkt welk eerder advies door de CUR hierover is uitgebracht. 
 
Actie: in de basis wordt een advies/instemmingsaanvraag naar de betreffende portefeuillehouders gestuurd om in behandeling te 
nemen met ter informatie aan hele CUR. Tijdens het coaching traject dienen hier goede werkafspraken voor gemaakt te worden. 
 
2. Mededelingen   

•  Bart Bikkers is met kennisgeving afwezig. 

•  Vervolgtraining lokale raden: het DB heeft met het CvB afgesproken dat de starttraining door gepland kan worden voor IKC’s  
  en dat een vervolgtraining decentraal georganiseerd dient te worden en ten laste van het decentrale budget; Jochem  
  Streefkerk kan om de starttrainingsmap gevraagd worden. Cynthia heeft vervolgens om persoonlijke beweegredenen en  
  buiten CUR-budget met het CvB besproken dat zij graag opfristrainingen aan IKC’s wil geven. Dit houdt in de Startbrief  
  updaten en de starttrainingsmap gebruiken; dit is geen vervolgcursus en ook geen CUR-training, maar de persoonlijke  
  inbreng van Cynthia. Van Kampen/Ichthus/Kethel hebben nu starttrainingen gepland staan. Aan de adviesraad wordt  
  vooralsnog alleen teruggekoppeld dat de CUR voorziet in een starttraining decentraal en dat de vervolgtraining decentraal  
  georganiseerd/gebudgetteerd dient te worden. 

•  Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering: het DB heeft het CvB gevraagd hoe het hiermee staat, maar nog geen 
  antwoord ontvangen.  
  Actie: Saraab/Angela sturen het CvB een mail met het verzoek om uiterlijk 6/11 de CUR van een antwoord cao te voorzien. 

•  Modernisering actielijst: Mirjam heeft IT, Michael van Langen, om hulp gevraagd hoe in SharePoint de  
  project/actielijst ingesteld kan worden en om eventueel een keer de CUR te komen uitleggen hoe je zo efficiënt mogelijk kunt 
  werken met SharePoint/OneDrive etc. 

•  Opdracht/start coach: starten in december door de coach de vergadering te laten observeren en intakes vanaf januari 
  Actie: Cynthia koppelt de coach terug wat is afgesproken met CUR. 

•  Overzicht beschikbaarheid CUR-leden: verzocht wordt of degenen die nog niet hebben gereageerd, dit alsnog willen doen. 

•  Portefeuilleverdeling: wie wil aansluiten bij P&O/Saraab? Daniëlle zou eventueel wel willen, maar zou eerst graag wat meer  
  willen weten wat er van je verwacht wordt. Hopelijk is binnenkort ook de vacature oudergeleding weer vervuld, wegens  
  vertrek Bart Bikkers. Daarom wordt afgesproken in januari de portefeuille indeling te beslissen, omdat er ook van portefeuille 
  geruild mag worden. 

•  CUR-vacature oudergeleding: tot 31/10 kunnen ouders reageren, maar er zijn nog geen reacties. Voorgesteld wordt om een 
  lobby vanuit CUR en management te starten en Ethel nogmaals te vragen de vacature via social media uit te zetten. Mirjam 
  stuurt Bart een bericht of hij nog een kandidaat op het oog heeft.  
  Actie: Angela stuurt Ethel de CUR-vacature oudergeleding met de vraag hem nogmaals uit te zetten. 

•  Besluit Saraab: Saraab licht toe om privé redenen uit het DB te stappen, maar wel in de CUR aan te blijven. 

•  Vacante rol vicevoorzitter: gevraagd wordt wie interesse heeft en zich te melden.  
  Actie: Lennert geeft aan het weekend over de rol vicevoorzitter na te willen denken. 
 
3. Notulen CUR d.d. 6 september 2017 + actielijst 
Miscommunicatie was de oorzaak rondom de tekst over de audits; CvB en CUR bedoelden uiteindelijk hetzelfde. De laatste 
versie van het verslag 6/9/17 wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd. 
  



   
 

 3  
 

De RvT notulen van 10/10/17, met dank aan Caroline, worden nogmaals door Mirjam naar de CUR gemaild met het verzoek om 
input en/of akkoord. 
 
Het CUR 10/10/17 verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 
4. Voorbespreken CvB-CUR-agenda 6-11-2017 
De 3 nieuwe onderwerpen (data diensttijden, VVF, pedagogisch werkplan) binnengekomen na uitsturen agenda, worden bij het 

vaststellen van de agenda op 6/11 mondeling toegevoegd en bij mededelingen DB kunnen de 2 onderwerpen eraf. De agenda is 

uitgestuurd na de bespreking met het CvB vorige week en wordt niet aangepast en opnieuw rondgestuurd. 

 
5. Tarieven 2018 
De CUR is akkoord met de laatste versie van het advies, zoals door Cynthia rondgestuurd. Het advies wordt z.s.m. uitgestuurd. 
Actie: Cynthia/Mirjam: gevoeligheden, zoals besproken, in adviestarieven 2018 aanpassen en juist in toelichtende mail opnemen 
(denk ook aan Q&A). 
 
6. Vakantieregeling 2017-2019 
De CUR heeft 2 vragen op verzoek van het CvB al toegestuurd, maar hierop is nog geen antwoord gekomen (4 weken flex bij IKC 
Van Kampen en hoe gaan we om met verlofaanvragen voor niet-Christelijke feestdagen) 
Daarnaast horen CUR-leden opties als een flexibele vrije dag zelf in te zetten naar wens én een brief van de staatssecretaris naar 
de Tweede Kamer over flexibel onderwijs/12 weken vakantie (uitspraak zomer 2018). De CUR kan dit meenemen in 
gedachten/vervolgbesprekingen en tegelijk niet verder beslissen dan 2018. 
De data vindt de CUR niet bezwaarlijk, maar de organisatie ervan is van belang. 
 
Actie: Cynthia/Mirjam zoeken nog na wanneer eerder is ingestemd, zoals door CvB aangegeven, met een vakantieregeling. 
Actie: Saraab vraagt per mail of het CvB de 2 toegestuurde vragen vakantieregeling wil beantwoorden vóór 6/11. 
 
7. Opleidingsplan 2018 
Via de portefeuillehouders wordt dit inhoudelijk verder behandeld. Het is een instemmingsplichtig onderwerp en niet 
adviesplichtig zoals aangegeven in de nota. 
De CUR vindt in algemene zin het aangeleverde opleidingsplan nog niet professioneel genoeg. 
Actie: Caroline/Lennert checken de input van Daniëlle op het opleidingsplan 2018 met hun eigen bemerkingen. 
Input wordt gebundeld en teruggegeven aan de CUR alvorens in te kunnen stemmen.  
Actie: Angela licht mondeling resp. per mail aan CvB toe de reactie van de CUR op het opleidingsplan 2018 met de input van 
Lennert/Caroline. 
 
8. Adviesraad 
Datum: woensdag 29/11. 
Aanwezig: Lennert en evt. Cynthia. 
Onderwerpen als mededeling: taakuren, starttraining/vervolgtraining en wellicht na 6/11 onderwerpen ter bespreking. 
Actie: Cynthia stuurt mail naar IKC-raden of datum 29/11 uitkomt en verzoek om input onderwerpen. Afhankelijk daarvan wordt 
bepaald of de bijeenkomst doorgaat.  
 
9. Vergaderschema 2018 
Er zijn veel onderwerpen in behandeling. Vandaar dat het DB heeft voorgesteld om de vergaderfrequentie CUR naar maandelijks 
op te hogen. Het is gemakkelijker om een vergadering te skippen dan er een extra in te lassen. 
Naar de achterban communiceren we dezelfde vergaderfrequentie als vorig jaar. 
Voor de RvT houden we 1 vergadering per jaar aan. 
De CUR houdt de extra vergaderdata aan. 
Actie: Cynthia past het vergaderschema 2018 aan, vraagt de CUR per mail hiermee akkoord te gaan, alvorens het uit te sturen  
naar de achterban (vóór 6/11). 
 
10. Samenwerking CUR-DB  
De CUR bespreekt hoe men de interne samenwerking wil optimaliseren. 

11. Rondvraag en sluiting 
Geen vragen. 
 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. 


