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Notulen  vergadering CvB-CUR op 02-02-2021 
Datum:   02-02-2021   
Plaats:   Kantoor UN1EK/online 
Tijd:   20.00-21.30 uur 
 
Aanwezig  
CUR: L. Verhoog (Vz), R. Horrman (vice-Vz), P. Ouwens, C. van ’t Veer, J. van den Aardweg, 
K. Akkerhuis, N. Rombout,  S. van Peenen   
Ambtelijk secretaris: C. Roos-Kempers  
CvB: R. Wiegeraad 
Bestuurssecretaris: T. Stoltz 

1. Opening en vaststellen agenda       20.00-20.05 uur 
 

2. Mededelingen         20.05-20.10 uur 
 

CvB: 
• VVE-uren vraag IKC-raad Kethel, intern opgelost. In eerste instantie altijd terugverwijzen naar IKC-directeur; dit 

wordt door CUR opgepakt in verlengde van aansluiten CUR-leden bij de IKC-raadvergaderingen. 
• Vertrek hoofd financiën per 1-3-2021. Interim vervanging is geregeld. Directeur bedrijfsvoering krijgt de vraag 

hoe uiteindelijk de plek op te vullen.  
• Nieuw hoofd HRM A. Jharab start officieel per 1-2-2021 en is momenteel met overdracht bezig. 
• Reactie CvB op openstaande actiepunten is aangeleverd.  
• Statutenwijziging (ivm 2>1-koppig bestuur). Dit dossier is opgepakt.  
• Status nieuw lid CvB.  
• Uitvoeringsbesluiten. 

 
CUR: 
• Vacatieregeling jaaroverzicht 2020. 
• Begroting opvang, wordt altijd meegenomen in tarieven Opvang. Afgesproken wordt dit in de toekomst de 

Adviesaanvraag ‘Begroting Opvang’ te noemen (i.p.v. Tarieven Opvang), waaronder de Tarieven Opvang vallen. 
 

Uit Jaarplanning CUR: 
• Januari: Meerjarenbegroting (Adviesrecht CUR). Dit is met Cie Financiën besproken op 14-01-2021. Men gaat 

naar andere begrotingssystematiek. 
• Februari: Beleidsplan (Instemmingsrecht CUR). Fundament / Interne Audits (Adviesrecht CUR). TS heeft bij MW 

opgevraagd welke locaties aan de beurt staat. Ook komt inspectie weer. Er moet worden voorkomen dat locaties 
dubbel locaties worden bevraagd.  

 
Uit CUR-vergadering 11-01-2021: 
CvB bevragen op diverse zaken: 
• Wijziging profiel directeur bedrijfsvoering: Het profiel is niet veranderd. 
• Status Kindplanner: in nieuwe besturingsmodel is V&S ondergebracht op locatie. Het team is er blij mee. Er wordt 

een inhaalslag gemaakt met 3 nieuwe medewerkers. Ook een slag met de terugbetalingsregeling vanuit de 
overheid. Kindplanner kan van agenda af. Onderwerp Kindplanner wordt voortaan meegenomen in de update 
V&S en hoeft niet afzonderlijk agendapunt gehandhaafd te worden. 

• SP-initiatief aanvraag CUR: CUR is verwezen naar Themagroep ICT en verzoek is inmiddels opgepakt en in 
behandeling.  

• Centraal oudertevredenheidsonderzoek: Gesprek met Kindplanner om dit met de onderzoekspartij op te 
pakken. Nu vindt er afstemming plaats. 

• Signaal dat er nu veel meer noodopvang afgenomen lijkt te worden. 
>> CvB herkent dit. T.o.v. eerste lockdownperiode meer kinderen bij noodopvang. Directeuren zijn verzocht 
gesprek aan te gaan met ouders. 

• Begroting: tijdig aanleveren  
>> CvB neemt dit mee. 
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Uit Adviesraad 16-12-2020: 
• 1-20201216 Kinderen (eerder) van de opvang weg laten gaan. Kan dit of aan welke regels te toetsen?  

>> N.a.v. de brief vanuit CvB zijn er klachten gekomen, hierop is contact met alle mensen geweest en zijn de 
punten verholpen. 

• 2-20201216  Korte tijdspad brief V&S over opgave noodopvang en reactie ouders terugkoppelen naar CvB 
>> Het korte tijdspad had te maken met de planning en betrof een signaleringsdeadline. Net als alle andere 
organisaties moet UN1EK doorgeven hoeveel kinderen worden opgevangen in de noodopvang. 

• Overige vragen worden besproken, waarbij blijkt dat deze veelal locatiegebonden zijn en door de IKC-raad 
met de directeur besproken behoren te worden. Als deze onvoldoende toelichting kan geven, kan deze het 
CvB bevragen. Er moet worden voorkomen dat de CUR als escalatie wordt gezien voor vragen, waarmee 
men niet naar de directeur stapt of onvoldoende antwoord op krijgt.  
 

3. Notulen d.d. 03-11-2020 (zie SP)       20.10-20.15 uur 
Doel: vaststellen notulen > zijn online vastgesteld evenals publicatieversie. 
Status: besluitvormend 
Verantw.: allen   
Actielijst behorende bij CUR-CvB vergadering 03-11-2020 

CvB-CUR    Wat    Wie    Deadline/S.v.Z.    

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

CvB    20210202 > alle locaties werken met het overlegmodel, eens in 3 jaar 
bespreken op locatieniveau. Verantwoordelijk van locaties op dit met 
eigen MZ te bespreken; afvoeren  

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 > Afgerond; Reactie CvB op brief CUR d.d. 13-10-CUR heeft 
het nader bekeken. Antwoorden zijn afdoende. Dossier kan afgerond 
worden. 

11-2020924 Net als MARAP periodiek MJOP bekijken met 
locaties 

CvB 20210202 > Afgerond; besproken met Cie Financiën op 14-01-2021. 

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

CUR-
CvB/CR 

20210202 > handhaven voor vinger aan pols voor Q2-2021 

13-2020924 uitkomst onderzoek PWC en van Doorne 
delen met CUR 

TS 20201130> opgesteld en komt na akkoord CvB naar CUR > RvT gaat 
inschalen in CAO bestuurder Onderwijs; ontvangen, afgerond. 

14-20200924 Adviesaanvraag PSZ (Avonturijn) naar CUR CvB 20210202 > volgt voor 01-04-2021 

15-20200924 Info renovatieplannen ’t Anker naar CUR CvB 20210202 > voor april voor update op actielijst. 

1-20201103 Borging opvolging uitkomsten rapport UN1EK 
vierjaarlijks onderzoek Onderwijsinspectie  
> op agenda opnemen voor Q2-2021 

CR/TS 20210406 

2-20201103 Verwijzing naar het managementstatuut uit 
1 functiebeschrijving halen  

TS 20201130 > Afgerond, afvoeren. 

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

CR 20201130 > Afgerond, afvoeren. 

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 > handhaven, pakt CR op 

5-20201103 Terugkoppeling gesprek CvB-arbo TS 20201130 > wordt gepland; handhaven 

 
4. Corona - update 20.15-20.25 uur 

Doel: update stand van zaken 
Status: informatief 
Verantw.: CvB 
 
Besproken wordt dat op een volgende vergadering ‘evaluatie Corona’ op agenda wordt opgenomen.  
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Actie: CR/DB Hiertoe maakt de CUR een opzet. Actie: SvP/JvdA   
 
Uit CCT-update: 
CCT overleg: dinsdag 2/2 19.30 uur na afloop persconferentie 
CCT overleg: woensdag 3/2 09.00 uur voor verdere acties 
Werkgroep kaders: woensdag 3/2  
Uiterlijk woensdag 3/2 in de middag informatie naar de locaties 
 
Loyaliteit en inzet van medewerkers wordt door CvB enorm bewonderd. Aandacht is er voor de achterstand voor 
kinderen die in 2020 geen eindtoets hebben kunnen doen en nu als gevolg van de lockdown verder achterstand 
opgelopen hebben. De kinderen die te maken hebben met  M-toetsen komen nu naar school. Het is nog niet 
duidelijk hoe groot de achterstand is van kinderen. Er is zorg bij de constatering van de stand van zaken bij 
terugkomst van de kinderen op school. 
 
CUR geeft aan dat eerst scherp moet worden wat de achterstand is. Dan zal moeten worden gekeken hoe dit 
opgepakt kan worden in relatie hoe op welke wijze en met welke middelen het team dit kan oppakken. 
CvB geeft aan dat het locatiegebonden is. Sociale aspect zal eerst de aandacht hebben en daarna zo snel mogelijk 
de peilstok erin zetten. 
 
CUR vraagt zich af in hoeverre de online tools, die zijn gebruikt, nu kunnen worden ingezet om beeld te krijgen 
hoe het niveau nu is van de kinderen? CvB geeft aan dat dit niet toereikend is. 
 
Volgende week gaat het PO en noodopvang open. Er is steeds meer inzicht op de locaties door het aanstellen van 
de clusterdirecteuren. Er wordt nu sneller en adequater gereageerd als er verschillen blijken op locaties. Er is 
geen sprake van een instructiemodel, maar wel van richtlijnen. Op locatie moet hetzelfde met de spelregels 
omgegaan worden. 
 
De CUR is de vraag gesteld waarom er vanuit Un1ek geen online les wordt aangeboden? Uit reacties van andere 
IKC-raden blijkt dat er wel degelijk online les geven wordt op verschillende scholen. Het CvB licht toe dat 
iedereen heel hard werkt om alles voor elkaar te krijgen, maar vooral ook op de been te blijven (zowel personeel, 
ouders, maar ook kinderen) aandacht heeft. En dat wensen in deze tijd heel uiteenlopend zijn.  
 

5. Adviesaanvraag nieuw lid CvB 20.25-20.35 uur 
Doel: advies 
Status: in behandeling 
Verantw.: CUR 
 
CUR heeft een positief advies verleend op de voorgenomen aanstelling van N. Barendregt.  Aanstelling zal zijn 
per 01-05-2021. Niek wordt gevraagd om 06-04-2021 aan te sluiten in de vergadering. Actie: TS 
Een overdrachtsdossier is in de maak. Niek wordt betrokken bij diverse overleggen. 
De berichtgeving van de RvT naar de medewerkers over de aanstelling van de nieuwe bestuurder is niet door de 
CUR ontvangen. Tamara stuurt deze ter plekke alsnog door.   
 

6. Begroting Onderwijs 2021 20.35-20.45 uur 
Doel: advies 
Status: in behandeling 
Verantw.: CUR 
 
De aanvraag is na reminder vanuit de CUR op 04-01-2021 ontvangen. Deze begroting is op 4-12-2020 vastgesteld 
door het CvB en op 7-12-2021 goedgekeurd door de RvT. CvB geeft een toelichting in de stukken en in de 
vergadering. De financiële commissie van de CUR heeft op 14-01-2021 overleg gevoerd met het CvB en hoofd 
financiën. De commissie heeft verslag gedaan aan de CUR, die de aanvraag in haar vergadering van  
11-01-2021 heeft besproken. De CUR zal een positief advies uitbrengen en merkt op dat voor de toekomst een 
tijdige aanlevering gewenst wordt. Actie: DB/CR 
 
 

7. Samenwerkingsverband 2021   20.45-20.55 uur 
Doel: informatief  
Status: openstaand 
Verantw.: CvB 
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Het CvB heeft een vergadering gehad met samenwerkingsverband. Rol en taakverdeling van RvT en van de 
deelnemersraad wordt nu door extern bureau onderzocht om te voorkomen dat er (financiële) problemen zich 
voordoen. Voor 01-03-2021 wordt er een nieuw reglement opgesteld. Uitkomst van het onderzoek wordt 
gegeven in presentatie op 25-3-2021. Besluit wordt genomen met de RvT en deelnemersraad in de vergadering 
van 06-04-2021. 
 

8. Fundament diverse advies-instemmingsaanvragen   20.55-21.05 uur   
Doel: toelichting uitvoeringsbesluiten  
Status: te ontvangen door CUR 
Verantw.: CvB 

 
§ 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.  

• Uitvoeringsbesluiten. 
 

Nog te ontvangen: 

• De instemmingsaanvraag voor het volledige Functiebouwhuis inclusief de overige functies (L11+L12 en 
Opvang). Tamara zal de planning hiervoor nagaan. Actie: TS  

• D. Aanpassen Managementstatuut (advies). Bespreken in volgende agenda overleg met het DB. Actie: CR/TS 

Advies-/instemmingsbrieven en uitvoeringsbesluiten zijn op 22-01-2021 gedeeld met de Adviesraad. 

9. VPI Jaarverslag 21.05-21.15 uur 
• Antwoorden op vragen jaarverslag 2019 + vragen 2020 

Doel: toelichting uitvoeringsbesluiten  
Status: te ontvangen door CUR 
Verantw.: CUR  
 
De ontvangen antwoorden van het CvB op het jaarverslag 2019 zijn duidelijk en wordt als afgerond beschouwd. 
VPO is opgenomen in het verslag VPI (wordt door zelfde organisatie aangeboden). 
De vragen van de CUR over het jaarverslag 2020 zullen schriftelijk worden aangeleverd. Actie: CR 
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10. Rondvraag, evaluatie en sluiting  21.15-21.30 uur 
 

• Het CvB heeft aangegeven dat voor de verlatende clusterdirecteuren, het voornemen bestaat hier de 
adjunct- directeuren te plaatsen. Hiertoe hebben gesprekken met kandidaten plaatsgevonden. Ook is het 
met de teams en IKC-raden besproken. Ontwikkelplannen zijn gemaakt op basis van de info uit de 
gesprekken. 

• Voor IKC Kethel start de nieuwe directeur per 01-03-2021. 
• Voor IKC  Spectrum mogelijk ook. Hier is het CvB in afwachting van de adviescommissie. 

 
• UN1EK is bezig met een Office 365 tenant. De CUR heeft intussen een afspraak gemaakt met Michael de 

Langen voor het opzetten van een Kennisbank voor de medezeggenschap en voor informatie uitwisseling 
tussen de CUR en de Adviesraad/lokale IKC-raden. 

 
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, Natascha, Kim (toezicht DB: Lennert)  
• Sollicitatiecommissie nieuw lid CvB: Lennert, Caroline > deze commissie wordt opgeheven 
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Actielijst behorende bij CUR-CvB vergadering 02-02-2021 

CvB-CUR    Wat    Wie    Deadline/S.v.Z.    

12-20200924 Stand van zaken mogelijk  terugval opvang opnemen op agenda CUR-CvB/CR 20210401  

14-20200924 Adviesaanvraag PSZ naar CUR CvB 20210401  

15-20200924 Info renovatieplannen ’t Anker naar CUR CvB 20210401 

1-20201103 Borging opvolging uitkomsten rapport UN1EK vierjaarlijks onderzoek 
Onderwijsinspectie  
> op agenda opnemen voor Q2-2021 

CR/TS 20210406 

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 20201215  

5-20201103 Gesprek CUR-CvB-Arbo TS/CR 20210401   

1-20210202 vergadering ‘evaluatie Corona’ op agenda  
opzet evaluatie 

DB/CR 
SvP/JvdA 

20210406 
20210306 

2-20210202 Nieuwe bestuurder uitnodigen voor vergadering 08-04-2021 TS 20210406 

3-20210202 Advies CUR uitbrengen op adviesaanvraag Begroting Onderwijs 2021 DB/CR 20210215 

4-20210202 Nagaan planning instemmingsaanvraag voor het volledige Functiebouwhuis 
inclusief de overige functies (L11+L12 en Opvang). 
Instemmingsaanvraag volledige Functiebouwhuis 
Adviesaanvraag Managementstatuut 

TS 
 
CvB/TS 
CvB/TS 

20210222 
 
20210406 
20210406 

4-20210202 Bij CvB aanleveren vragen CUR op jaarverslag VPI 2020 CR 20210222 

 

 


