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Notulen vergadering CUR op 11-01-2021 
 
Datum:  11-01-2021   
Plaats:  online via Teams 
Tijd:  19.30-22.00 uur  
 
 
Aanwezig 
L. Verhoog (Vz), P. Ouwens, C. van ’t Veer, J. van den Aardweg, K. Akkerhuis, R. Horman (vice-Vz), N. Rombout,  
S. van Peenen  
Ambtelijk secretaris: C. Roos-Kempers 
Afwezig: - 
 
 

1. Opening en vaststellen agenda  19.30-19.35 uur 
 
2. Mededelingen  19.35-19.45 uur 
 
DB: 

• Vertrek K. Kramer (hoofd financiën). Er is nog onduidelijkheid over de opvolging en invulling functie, die 
vrijvalt. Profiel directeur bedrijfsvoering lijkt nu aangepast op het financiële stuk. Accent lijkt verschoven 
van proces matige naar financiële kennis. CUR besluit CvB te bevragen in agenda-overleg 12-01-2021. 
(noot notulist: agenda-overleg is verplaatst naar 21-01-2021). Actie: DB 

• Vacature directeur bedrijfsvoering is niet intern vervult, zal extern worden uitgezet. 
• Reactie CvB op brief CUR d.d. 13-10-2020 m.b.t. Pedagogisch werkplan is ontvangen. Natascha en Petra 

hebben het nader bekeken. Antwoorden zijn afdoende. Dossier kan afgerond worden. 
• Antwoord CvB op vragen CUR over jaarverslag VPI 2019 is 11-01-2021 ontvangen evenals het jaarverslag 

2020(WMS artikel 8, lid 1 informatierecht). Natascha en Petra zullen de antwoorden bekijken en gelijk 
vragen formuleren voor het jaarverslag 2020. Actie: NR + PO 

• Reactie CvB op openstaande actiepunten is aangeleverd. Hierin o.a.: B. Akkeling zal tijdelijk waarnemen 
op IKC het Spectrum, M. van Herp op IKC Kethel. Besloten wordt het CvB nog te bevragen op status 
(onderzoek) Kindplanner. Actie: DB 

• CUR is nog in afwachting van een formele reactie van CvB op het verzoek van de CUR d.d. 07-12-2020 
m.b.t. Realiseren van SP voor IKC-raden. Intussen is het doorgezet naar de themaraad ICT en hierop is 
reactie ontvangen. Idee is een MZ-Kennisbank op te zetten voor de CUR en vervolgens voor de IKC-raden. 
Daarna mogelijk vanwege informatierecht ook op te zetten voor locaties (buiten MZ). Nader bespreken 
met CvB. Actie: DB 

• Sollicitatiecommissie nieuw lid CvB, update en planning. CUR wordt verzocht vragen aan te leveren bij 
Lennert & Caroline. Actie: CUR 

• SDU pilot. Cynthia en Stanley hebben een demo gezien en proefabonnement afgesloten. Input wordt 
meegenomen naar op te zetten MZ-Kennisbank. Er is een gratis WOR-app beschikbaar. Cynthia zal hiervan 
een link toezenden aan CUR. Actie: CR 

• Akkoordverklaring K. Akkerhuis is geregeld en opgenomen in SharePoint. 
• Nieuw overzicht locaties & namen is opgevraagd bij secretariaat. Inmiddels in SP met link opgenomen 

voor actuele info. Overzichten lijken niet voor iedereen inzichtelijk. Cynthia zal dit nazien. Actie: CR: 
• Vacatieregeling jaaroverzicht 2020 is opgevraagd bij afdeling financiën.  

 
 

3. Notulen d.d. 28-09-2020 (zie SP)       19.45-20.00 uur 
Doel: vaststellen notulen.  
Status: besluitvormend 
Verantw.: allen    
De notulen zijn online vastgesteld en gepubliceerd.  
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In de deadlines in de actielijst was op een enkel punt 2020 i.p.v. 2021 vermeldt. Hieronder is dit aangepast. 
 
Actielijst: rood is opgevraagd dan wel besproken met DB op 04-01-2021 
 
Actielijst CUR 30-11-2020   

 
Actielijst CUR CvB 03-11-2020: ten behoeve van agendabespreking DB met CvB voor komende vergadering: 

CvB-CUR    Wat    Wie    Deadline/S.v.Z.    
13-20171106    Overlegmodel PMR met opslagfactor 35% 

evalueren; eens per 3 jaar noodzakelijk  
CvB    20210202 

 Uit gespreksverslag 14-05-2020:   
1-20200514 Communicatie Fietsplan; waar is dit is 

gestrand? Mogelijk in het najaar extra 
aandacht richting de medewerkers.  

CvB 20201130 > TS pakt dit op; mogelijk voor herfstvakantie >> wordt 
opgepakt! CR & TS even afstemmen > afgerond 

2-20200914 Reactie op brief CUR 13-10-2020 
pedagogisch werkplan 

CvB/TS 20210202 > ontvangen 

11-2020924 Net als MARAP periodiek MJOP bekijken met 
locaties 

CvB 20210202 

12-20200924 Stand van zaken mogelijk  terugval opvang 
opnemen op agenda 

CUR-
CvB/CR 

20210202 > handhaven voor vinger aan pols voor Q2-2021 

CUR    Wat    Wie     Deadline/S.v.Z.    

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

DB   20200202 

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

NR 20210111 

8-20200511 Contact leggen met toegewezen locaties 
 
Herverdeling locaties 

CUR 
 
CR 

20211101 > zie agendapunt 8 
planning 2021 
20201130 > afgerond  

4-20200706 Samenstellen Verkiezingsmap voor lokale raden; eerst gezamenlijke communicatie met 
CvB uit laten gaan over UN1EK brede beleid met online tool, daarna map samenstellen 

CR 20211101 

2-20200928 Pedagogisch werkplan op de agenda van en komende Adviesraad zetten CUR 20210111 > ontvangen, 
opgenomen; afgerond  

6-20200928 Check of RI&E, protocol agressie en geweld; Eyewise terugkomt in aangepast 
opleidingsplan 

CUR/CR 20210202  

7-20200928 Integrale jaarplanning maken t.b.v. Startmap Medezeggenschap CR 20200111 > zie agendapunt 8 
planning 2021 

9-20200928 Routing (werkprocedure advies-/instemmingsaanvragen vanuit CvB) onderdeel van 
Startmap MZ maken 

CUR 20210111 > zie agendapunt 8 
planning 2021 

10-20200928 Checklist maken voor CUR leden voor contact/bezoek locaties ten behoeve van 
invulling geven aan Doelstelling CUR 2020/2021 

CR 20211101 > zie agendapunt 8 
planning 2021 

1-20201130 Vormgeven aan Doelstelling CUR 2020/2021: ‘Digitalisering & facilitering lokale 
medezeggenschap’. Dit met lokale SharePoint omgeving(en) en bij voorkeur 
met uniforme UN1EK-emailadressen. 
Verzoek ICT-ondersteuning lokale SP-omgeving(en) naar CvB 

SvP 
 
CR 

20200202 > i.a.v. formele 
reactie CvB initiatief-aanvraag 
CUR d.d. 07-12-2020 
20201211 >afgerond 7-12-‘20 

2-20201130 Geformuleerde doelstelling voor schooljaar 2020/2021 op website laten opnemen: 
‘digitalisering & facilitering van de lokale raden’ 

CR 20210111 > handhaven 

3-20201130 Review reglementen overzicht delen met CUR opnemen in SP CR 20200111 > handhaven 

4-20201130 CUR planning bezetting Adviesraad 2021 CR 20200111: uitnodigingen 
aanpassen > zie agendapunt 8 
planning 2021 (overzicht 
contactpersonen CUR-lokale 
raden; onderaan actielijst 
opnemen à la cie’s) 

5-20201130 Verkiezingen/ verkiezingsmap op agenda CR/DB 20200111 > zie agendapunt 8 
planning 2021 

6-20201130 Vraag zittingstermijn locatie behandelen CvtV 20200111 > afgerond, 
afvoeren 

7-20201130 Uitwisselen van gegevens met voorzitters en secretarissen voor onderlinge koppeling CR 20200111 > handhaven 

8-20201130 Hand-out plenaire sessie Medezeggenschapsbijeenkomst opnemen in uitnodiging 
Adviesraad + opstellen & uitzenden uitnodiging voor 16-12-2020 

CR 20201201 > afgerond 

9-20201130 Stand van zaken traject  voor sollicitatiecommissie m.b.t. nieuwe bestuurder  LV/CR 20201204 > afgerond 

10-20201130 CvB bevragen op brief kerst & opvang DB 20210202 

11-20201130 CvB bevragen op openstaande punten  LV 20201204 > afgerond 

12-20201130 Attenderen en opvolging jubilea bij directeuren en managers aangeven bij CvB DB 20200111 > afgerond 
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13-2020924 uitkomst onderzoek PWC en van Doorne 
delen met CUR 

TS 20201130> opgesteld en komt na akkoord CvB na CUR > RvT gaat 
inschalen in CAO bestuurder Onderwijs. 
Verschil WNT norm 225.00 en Sectoraal 157 en 163 voor 2021 
Moederstichting: WNT en Stichting onderwijs aan CAO 
Bestuurdersonderwijs > dit klopt niet: moederstichting moet aan 
sectorale max. dan ook voor gelieerde stichtingen. Indien PT bij 
gelieerde stichtingen….. los opvang en onderwijs  WNT en CAO PO 
mogelijk > Uitkomst PWC ontvangen 

14-20200924 Adviesaanvraag PSZ naar CUR CvB 20210202  
15-20200924 Info renovatieplannen ’t Anker naar CUR CvB 20210202  
1-20201103 Borging opvolging uitkomsten rapport UN1EK 

vierjaarlijks onderzoek Onderwijsinspectie  
> op agenda opnemen voor Q2- 

CR/TS 20210406 

2-20201103 Verwijzing naar het managementstatuut uit 
1 functiebeschrijving halen  

TS 20201130 > afgerond 

3-20201103 Opstellen reacties CUR op diverse advies-
/instemmingsaanvragen 

CR 20201130 > afgerond 

4-20201103 Clusteren en vertalen naar een actielijst van 
alle antwoorden waarop is geantwoord 
‘nemen we mee’ of dergelijke strekking, ter 
borging van afhandeling in de toekomst. 

CR/TS 20201231 > openstaand, pakt CR op 

5-20201103 Terugkoppeling gesprek CvB-arbo TS 20201130 gesprek moet nog volgen, bleek niet met arbo geweest, 
maar met (interne) klachtencommissie. Nu 3 gesprek plannen > zie ook 
agendapunt 8 planning 2021. 

 
 
 Informatie 
  
4. Samenwerkingsverband 2021        20.00-20.10 uur 

• financiële positie samenwerkingsverband 
• effect op begroting UN1EK 
• organisatorische gevolgen 

Doel: informatief en voorbespreking voor CUR-CvB-vergadering 
Status:  
Verantw.: CUR 
 
Genoemde punten worden meegenomen in het overleg van Cie Financiën met CvB 14-01-2021. Actie: DB 
 
Advies 
 

5. Begroting 2021 (zie SP)        20.10-20.20 uur 
Doel: advies 
Status: te bespreken t.b.v. behandeling in CUR-CvB vergadering 02-02-2020 
Verantw.: CUR 
Aandachtspunten: 

• Vertraging in aanlevering 
• Uitkomst Schakel / curator 

 
Vragen zijn aangeleverd en deze zijn door Robin in één document gezet, welke meegenomen worden in overleg 
van Commissie Financiën met het CvB op 14-01-2021. De commissie neemt gelijk de vragen vanuit agendapunt 4. 
Samenwerkingsverband mee. Actie: Cie Financiën 
 
JvdA: Wat zijn de afspraken die nu voor Ambacht worden gemaakt? Wat waren de voormalige afspraken? 
Het DB zal het CvB benadrukken dat de begroting voortaan (weer) eerder aangeleverd moet worden. De CUR wil 
graag weten welke lessen vanuit het verleden zijn geleerd. Hoe worden de lessons learned en verbeterpunten, 
geborgd? Actie: DB 
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Advies/Instemming 
 

6. Advies-/Instemmingsaanvragen (vanuit Fundament)  20.20-20.30 uur 
Doel: advies-/instemming 
Status: bespreken status 
Verantw.: CUR 
 
§ Financiële onderbouwing fundament (wijziging formatieplan schooljaar 2020-2021) (instemming)  

De CUR heeft op 23-11-2020 instemming verleend. 
 

§ Functiebouwhuis voor de functies clusterdirecteur en directeur bedrijfsvoering en (IKC) directeur 
(instemming)  
De CUR heeft op 06-11-2020 instemming verleend op ‘20201106 – reactie CUR op Instemmingsaanvraag – 
functiebouwhuis nieuwe- en OOP-functies’ en op 16-11-2020 op ‘Functiebeschrijving directeur 
bedrijfsvoering en clusterdirecteuren’. 
 

§ Aanstellingsbeleid aangepast op nieuwe functies (sollicitatieprocedure) (instemming)  
De CUR heeft op 23-11-2020 instemming verleend. 
 

§ Tarieven Opvang 2021 (advies)  
De CUR heeft op 23-11-2020 instemming verleend.   
    

§ Managementstatuut (verdeling bevoegdheden CvB, clusterdirecteuren, directeur bedrijfsvoering, (IKC) 
directeur(advies)  
Deze aanvraag volgt nog. 
 

§ Profielschetsen voor bestuurder, clusterdirecteur en directeur bedrijfsvoering (advies)  
De CUR heeft op 06-11-2020 instemming verleend op het profiel van de bestuurder en op  
16-11-2020 op de profielen van de clusterdirecteuren en directeur bedrijfsvoering. 
 

Ontvangen: 
• Instemmingsaanvraag wijziging formatieplan schooljaar 2020-2021 (indien de formatie wijzigt).  Deze volgt 

niet. Zoals eerder aan CUR is toegelicht blijft de totale formatie hetzelfde. In de uitvoerige besprekingen 
met CvB over de financiële onderbouwing van het besturingsmodel is dit aan de orde gekomen. Voor nu 
concreet:  Er wordt op ieder van de IKC’ die door Berry en Misja wordt achterlaten voorlopig een directeur 
als interim waarnemer benoemd voor het kalenderjaar 2021. Het voornemen is dat de huidige ‘adjunct-
directeuren’ deze functie invullen omdat zij op de betreffende locaties werkzaam zijn, nu al in belangrijke 
mate aan de gestelde eisen , van directeur, voldoen en in het komende jaar begeleid gaan worden door de 
Clusterdirecteuren en een van de directeuren die als coach / mentor fungeert.  Berry en Misja zijn 
gepromoveerd  van directeur naar clusterdirecteur.  Er wordt extern een directeur bedrijfsvoering  
geworven. Het huidige Hoofd Financiën, Kornell Kramer, gaat UN1EK verlaten en zijn loopbaan elders 
voortzetten. Er worden dus geen extra mensen in dienst genomen.  

• Uitvoeringsbesluiten. 
 

Nog te ontvangen: 
• De instemmingsaanvraag voor het volledige Functiebouwhuis inclusief de overige functies (L11+L12 en 

Opvang) en  
• D. Aanpassen Managementstatuut (advies). 
 
De CUR zal aandacht voor volgende actiepunt behouden. 

4-20201103 Clusteren en vertalen naar een actielijst van alle antwoorden waarop is 
geantwoord ‘nemen we mee’ of dergelijke strekking, ter borging van 
afhandeling in de toekomst. 
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7. Adviesraad 26-01-2020         20.30-20.40 uur 
Doel: bespreken agenda 
Status: Petra dagvoorzitter, Natascha secretaris 
Verantw.: CUR 
 
De CUR besluit tot de volgende agenda onderwerpen:  
• Pedagogisch werkplan op de agenda van en komende Adviesraad zetten. Van Actielijst: 2-20200928 
• Corona 
• Mededelingen (oa. opvragen input voor komende jaar; afronding advies-/instemmingsaanvragen) 

 
Adviezen CUR & uitvoeringsbesluiten naar Adviesraad. Actie: CR 
Vanuit de Online Medezeggenschapsbijeenkomst zal nog een maillijst gemaakt worden voor de 
voorzitters en voor de secretarissen van de IKC-raden. Zie taak 7-20201130. 
 

Mogelijke onderwerpen voor een volgende Adviesraad: 
• Demo Inkesta  
• Verkiezingsmap 
• Oudertevredenheidsonderzoek 

CvB bevragen of er nu centraal ouder tevredenheidsonderzoek zal plaatsvinden (laatste dateert van 08-
2020). Actie: DB 

 
Actie-besluitenlijst Adviesraad 16-12-2020: rood is opgevraagd dan wel besproken met DB op 04-01-2021 

1-20201012 Vraag voorleggen aan CvB: 5 gelijke dagen model, wat zijn de 
gevolgen op de financiën als iedere IKC daar naartoe gaat? > 
overblijf buiten onderwijsbegroting en bekostiging onderwijs is 
o.b.v. leerlingenaantal 
>> 11-1: Toelichting CvtV & JvdA: fte’s erbij als je naar 5 gelijke 
dagen model gaat (ivm gat in de planning); moet in begroting 
van locatie passen. Er zijn leerkrachten die aangenomen zijn 
bijv. vrijdag 13.00 en dat moet worden verlengd igv 5-gelijke 
dagen. >>lokale afweging 

CUR > meenemen door Cie 
financiën in gesprek over 
begroting Onderwijs 2021 
(Nb. ook op 19-12-2020 door 
CR via e-mail aan TS) 

1-20201216 Kinderen (eerder) van de opvang weg laten gaan. Kan dit of aan 
welke regels te toetsen? > je betaalt voor wat je gebruikt of je 
er nu gebruik van maakt of niet 

CUR > ook bespreken met 
CvB; december is een geste… 
is het juridisch getoetst of 
het officieel mag? 

2-20201216 Korte tijdspad brief V&S over opgave noodopvang en reactie 
ouders terugkoppelen naar CvB > agenda overleg CUR-CvB 

CUR > signaal doorgeven 
(aan CCT doorgegeven dat 
inventarisatie nu via locaties) 

 
Signaal doorgeven aan CvB dat er nu veel meer noodopvang afgenomen lijkt te worden. Actie: CUR 
 
Teruggekoppeld naar Adviesraad is op de volgende data:  

- 5-10-2020 (‘fundament & tarieven opvang 2021’) 
- 8-10-2020 (‘profielschets CvB’) 
- 9-10-2020 (‘vragen & antwoorden fundament & tarieven’) 
- 15-10-2020 (‘sollicitatieprocedure’) 
- 16-10-2020 (‘Functiebouwhuis, in ieder geval voor de functies clusterdirecteur, (IKC) directeur (D12 en D13) 

en directeur bedrijfsvoering (instemming’) 
- 04-11-2020 de gebundelde vragen vanuit de CUR en de locaties als ook antwoorden hierop vanuit het CvB 
- 16-11-2020 (‘Advies-/instemmingsaanvragen vanuit Fundament - E. Profielschetsen clusterdirecteur, 

directeur bedrijfsvoering (advies) 
- 22-01-2021 (‘Advies-/instemmingsaanvragen vanuit Fundament - adviezen & uitvoeringsbesluiten’) 

Inhoudelijk is als laatste naar Adviesraad teruggekoppeld op 04-11-2020: 

• Afgerond A. De financiële uitwerking van het besturingsmodel ‘UN1EK Besturingsfilosofie en -model 
2024’ (advies)  
> Hierop heeft de CUR positief geadviseerd.  
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• Afgerond B. Functiebouwhuis, in ieder geval voor de functies clusterdirecteur, (IKC) directeur (D12 en 
D13) en directeur bedrijfsvoering (instemming) 
> Ontvangen en op 16-10-2020 doorgestuurd (zie bijlagen): het functiebouwhuis aangepast met 
de nieuwe functies als ook de OOP-functies, welke per 01-08-2020 van kracht zijn. 
> Hierop (het functiebouwhuis aangepast met de nieuwe functies als ook de OOP-functies, welke per  
01-08-2020 van kracht zijn) heeft de CUR nu instemming verleend.  
De overige functies (Onderwijs: L12 + L13 & Opvang) volgen na 01-01-2021. 

• Afgerond C. Aanpassen sollicitatieprocedure voor nieuwe functies (instemming)  
> Hierop heeft de CUR instemming verleend. 

• Openstaand D. Aanpassen Managementstatuut (advies)  
> Dit volgt later. Bedoeling is dat dit per 01-01-2021 afgerond is. Hierin worden de input vanuit de overige 
advies-/instemmingsaanvragen meegenomen. 

• Afgerond E. Profielschetsen bestuurder, clusterdirecteur, directeur bedrijfsvoering (advies) 
> CUR heeft hierop positief geadviseerd. 

• Afgerond F. Tarieven Opvang 2021 
> Hierop heeft de CUR positief geadviseerd. 

8. Planning CUR 2021         20.40-21.20 uur 
Doel: bespreken/besluiten en (opstaande) taken (AS) oppakken met elkaar 
Status: opstaand 
Verantw.: CUR 
 
• Definitieve indeling commissies (opname Kim). Kim wordt toegevoegd aan de commissie P&O. 
• Review reglementen afronding meenemen in online bezoek locaties. CUR leden zijn aanspreekpunt voor 

‘kleine’ vragen. Afgesproken wordt dat iedereen tijdens zijn/haar (online) bezoek aan de (vergadering 
van) de IKC-raad het volgende zal opvragen: - contactpersoon/actueel overzicht leden & mailadressen en  
status (huishoudelijk reglement). Verder zal de rol- & taakverdeling in het overleg.  

• Demo Inkesta. Vraag is deze op te laten staan en mogelijkheid bespreken voor opname in 
Verkiezingsmap, zodat IKC-raden er op termijn naar kunnen kijken. 

• MZ-overzicht contactpersonen meenemen op agenda Adviesraad + checklist maken voor aansluiten bij 
vergadering. Actie: CUR 

• SP voor IKC-raden. Hiervoor wacht de CUR op de uitkomst stuurgroep.  
• Kennisbank CUR. Dit is door Stanley en Cynthia besproken. Bedoeling is bron van informatie te creëren op  

beleidsmatig & informatief medezeggenschapsgebied. In het proces wordt gelijk het opschonen van SP 
meegenomen. Cynthia zou hier graag de ‘nieuwe’ CUR-leden bij betrekken, vanwege hun frisse blik. 
Hiervoor bieden Jaco & Kim hun hulp aan. Nadat de autorisaties zijn gecheckt, zal Cynthia met Stanley de 
volgende stap zetten. Actie: CR/SvP Hierna zullen Jaco & Kim aanhaken.  Actie: JvdA/KA 

• Idee introduceren van een MZ-maand. De CUR besluit dit te zijner tijd op de agenda te zetten met het oog 
op verdere bewustwording en uniformiteit in de invulling en uitvoering van de medezeggenschap binnen 
de organisatie, nadat de CUR jaarplanning gereed is. Actie: CUR 

 
Van Actie lijst:  
• 7-20200928 Integrale jaarplanning maken t.b.v. Startmap Medezeggenschap 

Jaarplanning CUR (opvang & onderwijs onderwerpen). Huidige jaarplanning zal worden aangevuld en 
geactualiseerd. Cynthia stelt een concept op, waarop CUR mee zal kijken. Taak handhaven. 

• 9-20200928 Routing (werkprocedure advies-/instemmingsaanvragen vanuit CvB) onderdeel van Startmap 
MZ maken. Taak handhaven. 

• 10-20200928 Checklist voor contact/bezoek locaties ten behoeve van invulling geven aan Doelstelling CUR 
2020/2021. Taak handhaven. 

• 4-20201130 CUR planning bezetting Adviesraad 2021. Deze heeft Cynthia gemaakt en opgenomen in SP. 
Taak afvoeren. 

• 5-20201130 Verkiezingen/ verkiezingsmap op agenda. Taak handhaven voor een komende Adviesraad. 
• Vanuit actiepunt 5-20201103 en uit bespreekpunten DB CUR/CvB 01-12-2020 & TS/CR d.d. 11-12-2020: 

Cynthia zal beschikbaarheid bij arbo-cie inventariseren voor het inplannen van het ‘verplicht-gesprek’ 
(tussen de CUR/arbo-Cie, de bestuurder, de externe arbodienstverleners en de preventiemedewerker) in 
januari 2021. Bespreken en data aanleveren bij TS. Cie neemt gelijk de vragen m.b.t. agendapunt 5. 
Samenwerkingsverband mee. Opvragen beschikbaarheid CvB/arbo en dan matchen met CUR (PO & JvdA). 
Actie: CR 



 7 

• Contact leggen met toegewezen locaties. Verdeling is door Cynthia gemaakt. Iedereen pakt zijn/haar 
locaties op. Actie: CUR 
 
 
 

9. Wvttk          21.20-21.25 uur 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 

10. Rondvraag, evaluatie en sluiting       21.25-21.30 uur 
 
Cynthia: graag vragen voor sollicitatie (advies-)commissie voor het nieuwe lid CvB aanleveren. Hiertoe wordt ze 
gevraagd om een map op SP aan te maken, waarin de voor vragen opgenomen kunnen worden. Actie: CR   
 
Kim: vraag over thuiswerkvergoeding van SB ontvangen. Verwijzen naar P&O. 
 
Lennert sluit het overleg en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en bijdrage. 
 

Commissies:  
• Dagelijks Bestuur Lennert/Robin // Ambtelijk Secretaris: Cynthia  
• Commissie Financiën en juridische aangelegenheden: Caroline en Stanley (toezicht DB: Robin) 
• Commissie P&O en kwaliteit: Petra, Jaco en Natascha, Kim (toezicht DB: Lennert)  
 
CUR contactpersonen  voor locaties: 
 
Locatie CUR lid 

IKC Ambacht Jaco 

IKC Ark Lennert 

IKC Balkon Robin 

IKC Bavinck Caroline 

IKC Ichthus Natascha 

IKC Kethel Stanley 

IKC Kindertuin Natascha 

IKC PWA Kim 

IKC Regenboog Robin 

IKC Schakel Jaco 

IKC Spectrum Caroline 

IKC Van Kampen Petra 

IKC Visnet Lennert 

MR Anker/OC Kruidenpad Petra 

MR Groene Hoek Stanley 

MR Parasol Kim 
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Actielijst CUR 11-01-2021   
 

 

CUR    Wat    Wie     Deadline/S.v.Z.    

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

DB   20200202 

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

NR 20210308 

4-20200706 Samenstellen Verkiezingsmap voor lokale raden; eerst gezamenlijke communicatie met 
CvB uit laten gaan over UN1EK brede beleid met online tool, daarna map samenstellen 

CR 20210308 

6-20200928 Check of RI&E, protocol agressie en geweld; Eyewise terugkomt in aangepast 
opleidingsplan 

CUR/CR 20210202  

7-20200928 Integrale jaarplanning maken t.b.v. Startmap Medezeggenschap CR 20210308  

9-20200928 Routing (werkprocedure advies-/instemmingsaanvragen vanuit CvB) onderdeel van 
Startmap MZ maken 

CUR 20210308  

10-20200928 Checklist maken voor CUR leden voor contact/bezoek locaties ten behoeve van 
invulling geven aan Doelstelling CUR 2020/2021 

CR 20210308  

1-20201130 Vormgeven aan Doelstelling CUR 2020/2021: ‘Digitalisering & facilitering lokale 
medezeggenschap’. Dit met lokale SharePoint omgeving(en) en bij voorkeur 
met uniforme UN1EK-emailadressen. 

SvP/CR 
 
 

20210308  

2-20201130 Geformuleerde doelstelling voor schooljaar 2020/2021 op website laten opnemen: 
‘digitalisering & facilitering van de lokale raden’ 

CR 20210308  

3-20201130 Review reglementen overzicht delen met CUR opnemen in SP CR 20210308  

5-20201130 Verkiezingen/ verkiezingsmap op agenda CR/DB 20210217  

7-20201130 Uitwisselen van gegevens met voorzitters en secretarissen voor onderlinge koppeling CR 20210126 

10-20201130 CvB bevragen op brief kerst & opvang DB 20210202 

1-20210111 CvB bevragen op diverse zaken: 
• Wijziging profiel directeur bedrijfsvoering 
• Status Kindplanner 
• SP (initiatief aanvraag CUR/formele reactie CvB) 
• Centraal oudertevredenheidsonderzoek 
• Signaal doorgeven aan CvB dat er nu veel meer noodopvang afgenomen lijkt te 

worden 
• Begroting: tijdig aanleveren / Afspraken IKC Ambacht / lessons learned 

 
Uit Adviesraad 16-12-2020: 

• 1-20201216 Kinderen (eerder) van de opvang weg laten gaan. Kan dit of aan welke 
regels te toetsen?  

• 2-20201216  Korte tijdspad brief V&S over opgave noodopvang en reactie ouders 
terugkoppelen naar CvB 

  

2-20210111 Antwoorden VPI jaarverslag 2019 & vragen VPI jaarverslag 2020 NR/PO 20210202 

3-20210118 Vragen voor sollicitatiecommissie aanleveren 
Map op SP aanmaken voor verzamelen vragen 

CUR 
CR 

20211118 
20210112 

4-20210111 Link WOR-app naar CUR-leden CR 20210202 

5-20210111 Check link overzicht locaties & directeuren/managers  CR 20210202 

6-20210126 Adviezen CUR & Uitvoeringsbesluiten naar Adviesraad CR 20210126 

7-20210111 MZ-overzicht contactpersonen meenemen op agenda Adviesraad + checklist maken voor 
aansluiten bij vergadering 

CUR 20210126 

8-20210111 Herinrichten SP CUR SvP/CR 
JvdA/KA 

20210701 

9-20210111 Introductie MZ-maand overwegen CUR 20211701 

10-20210111 Plannen gesprek met CUR/arbo-Cie, de bestuurder, de externe arbodienstverleners en 
de preventiemedewerker 

CR 20210202 

11-20210111 Contact locaties & inplannen afspraak bijwonen (online) vergadering CUR 20210308 

12-20210111 Vragen begroting & Samenwerkingsverband meenemen naar overleg met Financiën/CvB Cie Financiën/DB 20210114 


