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Notulen CUR-vergadering van 08-03-2021 
 
Datum:   08-03-2021   
Plaats:   online via Teams 
Tijd:   19.00-21.30 uur (19.00-20.30 CUR / 21.30-21.00 CUR-RvT / 21.00-21.30 nabespreking CUR; 

 uitloop mogelijk tot 22.00 uur) 
 
Aanwezig 
L. Verhoog (Vz), P. Ouwens, C. van ’t Veer, J. van den Aardweg, K. Akkerhuis, N. Rombout, S. van Peenen  
Ambtelijk secretaris: C. Roos-Kempers 
Gast: R. Hormann (voormalig lid CUR en vice voorzitter) 
 

1. Opening en vaststellen agenda  19.00-19.05 uur 
 

• Robin sluit aan het begin van de vergadering kort aan om de leden van de CUR te bedanken voor de mooie 
en leerzame tijd in de CUR. Deze ervaring neemt hij mee in zijn nieuwe rol binnen UN1EK. Hij wenst de CUR 
veel succes verder en verlaat de vergadering. 

• De vergadering met de Raad van Toezicht is teruggebracht in tijd. De agenda blijft ongewijzigd.  
 
2. Mededelingen  19.05-19.10 uur 
DB: 

• Update. Terugkoppeling gesprek CUR-CvB-Arbo-preventiemedewerker. Het was een goed gesprek. 
Verslag volgt. Het beleid wordt aangepast. Doelen worden gesteld. Onderwerp agenderen voor de 
vergadering in mei. Actie: CR/DB 

• Afronding actie 13-20171106  Overlegmodel PMR met opslagfactor 35% evalueren. Een en ander 
uitgezicht en zal een komende vergadering worden besproken. 

• Aanstelling nieuw lid CvB N. Barendregt. De adviesaanvraag is in extra CUR-vergadering van 25-01-2021 
behandeld. R. Hormann was hierbij niet aanwezig en heeft zich onttrokken aan de besluitvorming. 

• R. Hormann heeft zijn lidmaatschap van de CUR per direct opgezegd i.v.m. een sollicitatieprocedure. 
• Vacature directeur bedrijfsvoering is vervuld. 
• Vacature CUR ouder onderwijs wordt uitgezet. 
• De CUR is nog afwachting van antwoord CvB op vragen CUR over jaarverslag VPI 2020. Dit wordt 

meegenomen naar het agenda overleg voor de vergadering met het CvB van 06-04-2021. Actie: CR/DB 
• Voor de realisatie van SharePoint voor lokale raden is de CUR i.a.v. ICT. De vraagstelling is in beeld bij 

Themagroep ICT. Bespreken in agendaoverleg met CvB. Actie: CR/DB 
• Demo-omgeving Inkesta blijft beschikbaar (zie ook agendapunt 8. Adviesraad). 

 
3. Notulen d.d. 11-01-2021 (zie SP)       19.10-19.20 uur 

Doel: vaststellen notulen > zijn online vastgesteld & bespreken actielijst. 
Status: besluitvormend 
Verantw.: allen    

 
  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 > afvoeren; 
gaat mee in 
functiehuis 

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 > 
handhaven, wordt 
opgevraagd.  

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 > gaande 

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

CUR/CR 20210202 > mee in 
arbogesprek 2-3-‘21 

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

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

CUR 20210308 > gaande 
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   Actielijst CUR CvB 02-02-2021: ten behoeve van agendabespreking DB met CvB voor komende vergadering: 

CvB-CUR    Wat    Wie    Deadline/S.v.Z.    
12-20200924 Stand van zaken mogelijk terugval opvang opnemen op agenda CUR-CvB/CR 20210406  
14-20200924 Adviesaanvraag PSZ (Avonturijn) naar CUR CvB 20210406  
15-20200924 Info renovatieplannen ’t Anker naar CUR CvB 20210406 
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> afgerond; 
ingepland 02-03’21 

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

DB/CR 
SvP/JvdA 

20210406 
20210306> afgerond 

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 > afgerond 
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 > afgerond 

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

CR 20210308 > afgerond 

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 >afgerond, 
zie 8-20210111  

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

CR 20210308 > afvoeren; 
volgt met review 
teksten 

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

5-20201130 Verkiezingen/ verkiezingsmap op agenda Adviesraad CR/DB 20210217 > afgerond 

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

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

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 

 > afgerond 
(vergadering CUR-CvB 
d.d. 02-02-2021)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
teruggekoppeld naar 
Adviesraad via actie-
/besluitenlijst van 26-
01-2021 

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

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

CUR 
CR 

20211118 > afgerond 
20210112 > afgerond 

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

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

6-20210126 Adviezen CUR & Uitvoeringsbesluiten naar Adviesraad CR 20210126 > afgerond 

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

CUR 20210126 > afgerond 

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

20210701 
>handhaven; gestart 

9-20210111 Introductie MZ-maand overwegen CUR 20211701>handhaven 

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

CR 20210202 > afgerond 

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

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

Cie Financiën/DB 20210114 > afgerond 
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4. Voorbespreking CUR-RvT vergadering 08-03-2021     19.20-19.30 uur 

 
De agenda wordt besproken. 

Terugblik 
Doel: bespreken diverse processen: 

• proces rondom advies-/instemmingsaanvragen vanuit Fundament. 
• proces aanstelling nieuwe bestuurder. 
• aanpak UN1EK van beleid rondom Corona. 

 
Vooruitblik 
Doel: bespreken speerpunten RvT en CUR en visie op: 

• Doorontwikkeling UN1EK (medezeggenschap, opleidingsbeleid, managementstatuut, functiebouwhuis: Q3-Q4)  
• (Toezicht op) besteding van extra financiële middelen vanuit overheid binnen de diverse locaties.  

 
5. Bezetting DB         19.30-19.40 uur 

Doel: besluitvorming vacature DB  
Status: ter besluitvorming en bespreking 
Verantw.: CUR 
 
Niemand heeft zich aangemeld. Wel is er een CUR lid die interesse heeft getoond en open staat voor een 
gesprek. Lennert zal hiermee het gesprek aangaan. Actie: LV 
 

6. Adviesraad 25-03-2020         19.40-19.50 uur 
Doel: bespreken agenda en verdeling 
Status: Natascha - dagvoorzitter(doorgeschoven beurt van 17-02-2021)/Jaco - notulist 
Verantw.: CUR 
 
• Checklist (actie 10-20200928). Deze is gemaakt en in SharePoint opgenomen. Iedereen wordt verzocht 

ernaar te kijken en aan te geven of dit werkbaar is. Eerste indruk is goed. Afgesproken wordt dat iedereen 
deze week laat weten of format akkoord is. Actie: CUR  
 

• Er is e-mailcontact geweest met IKC-raadsleden van Ichthus en Regenboog naar aanleiding van de input 
voor de afgelopen en gecancelde Adviesraad van 17-02-2021. De mailwisselingen zijn opgenomen in 
vergadermap. 
 
Mogelijke agenda onderwerpen: 

• Demo Inkesta – Verkiezingsmap 
Welke locatie heeft wanneer verkiezingen? 

- Kethel dit kalenderjaar. 
- PWA einde schooljaar medewerker opvang en medewerker onderwijs. 
- Visnet zeer binnenkort (mits meerdere aanmeldingen) ouder opvang. 
- Groene Hoek: maart ouders opvang en ouder onderwijs. 
- Regenboog: volgend schooljaar, minimaal 1 ouder. 
- Schakel: eind schooljaar, onderwijs. 

 
Besproken wordt dat het goed is de routing duidelijk maken aan IKC-raden, ook aan de directeuren. Dit zal ook 
aan het CvB worden teruggeven. De volgende agendapunten zullen op de agenda worden geplaatst. 
- Update (o.a. stand van zaken openstaand advies-/instemmingsaanvragen) 
- Processchema – duidelijk uitleg routing. 
- Wat bespreek je nu op een Adviesraad?  Voorbeelden noemen, onderlinge informatie uitwisseling.  
- Verkiezingen (map & demo) 
Cynthia wordt gevraagd een opzet te maken voor komende Adviesraad. Actie: CR 
De vraag hoe de IKC-raad meegenomen is in de heropening wordt meegenomen naar de rondvraag. Actie: 
NR/JvdA 
Er is schijnbaar een drempel vanuit de medewerkers om zaken aan te dragen bij de directie. CUR kan dit bij CvB 
onder de aandacht brengen. Actie: LV 
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Stanley biedt aan om tips te geven als een IKC-raad aanloopt tegen een blokkade. Dit zal worden meegegeven 
in de Adviesraad: Actie: NR/JvdA 
 

Teruggekoppeld naar Adviesraad is:  

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

7. Corona          19.50-20.00 uur 
Doel: bespreken/besluiten  
Status: initiatief 
Verantw.: CUR 
 

- Opzet evaluatie (zie actie 1-20210202). Escalatieladder is benoemt onder agendapunt 4; communicatie-punt 
is besproken. Dit is breder getrokken, routing is besproken. Actie opzet evaluatie SvP/JvdA: afgerond. 

- Vorming standpunt CUR omtrent vaccinatie(-beleid). Bron: https://mvmz.nl/vaccineren-ondernemingsraad/ 
 
Het onderwerp wordt besproken. Test- en vaccinatiebeleid komt vanuit de overheid. Vanuit informatierecht 
wil de CUR het CvB bevragen. Dit wordt meegenomen in het agenda-overleg van de vergadering met het CvB 
van 06-04-2021. Actie: CR/DB 
 

8. Rondvraag, evaluatie en sluiting       21.00-21.30 uur 
 
JvdA: 

- Vanuit CCT is het advies geen bewegingsonderwijs binnen. Dit wordt bekeken met protocol van 
bond(KLVO) en ministerie van VWS. De cohorten mogen niet doorbroken worden. 
Mogelijke verschillende interpretatie op de locaties kan besproken worden in het agendaoverleg met 
CvB. Er wordt afgesproken dat het punt teruggaat naar de persoon, die het onderwerp heeft 
aangekaart. Als het niet op locatie opgelost kan worden, zal verder worden gekeken. Actie: JvdA 

CR: 
- De CUR leden (medewerkers) wordt gevraagd of zij pro-actief informatie die met hen als medewerker 

wordt gedeeld ook kenbaar te maken in de CUR. Actie: CUR 
 

Commissies:  
• Dagelijks Bestuur: Lennert & vacature // Ambtelijk Secretaris: Cynthia  
• Commissie Financiën en juridische aangelegenheden: Caroline en Stanley  
• Commissie P&O en kwaliteit: Petra, Jaco en Natascha, Kim (toezicht DB: Lennert)  

 
Volgende CUR-vergaderingen: 

25-03-2021 (Adviesraad - donderdag / Natascha - Jaco) 
06-04-2021 (dinsdag met CvB) 
19-04-2021 (Adviesraad - maandag / Jaco - Caroline) 
10-05-2021 (maandag) 
25-05-2021 Adviesraad - (dinsdag / Caroline - Kim) 
08-06-2021 (dinsdag met CvB) 
23-06-2021 (Adviesraad - woensdag / Kim - Stanley) 
05-07-2021 (maandag) 
 

07-09-2021 (dinsdag met CvB) 
23-09-2021 Adviesraad - (donderdag / Stanley - Lennert) 
27-09-2021 (maandag) 
11-10-2021 (Adviesraad - maandag / Lennert - Petra) 
02-11-2021 (dinsdag met CvB) 
16-11-2021 (Adviesraad - dinsdag / Petra - Natascha) 
29-11-2021 (maandag)  
15-12-2021 Adviesraad - (woensdag / Natascha - Stanley) 
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  Actielijst CUR 08-03-2021   
 

 
 
 

CUR    Wat    Wie     Deadline/S.v.Z.    

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 20210406  

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 20210325  

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

CUR/CR 20210406  

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  

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  

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

20210701  

9-20210111 Introductie MZ-maand overwegen CUR 20211701 

1-20210308 Agendapunten voor (agenda-) overleg CUR-CvB 06-04-2021: 
- Terugkoppeling & acties gesprek arbo-CUR-CvB-preventiemedewerker op agenda 

CUR-CvB 06-04-2021. 

- Antwoorden CvB op VPI Jaarverslag 2020 
- Sharepoint voor CUR i.c.m. Themagroep ICT 

- Schijnbare drempel medewerkers voor aankaarten zaken bij directie 
- Test- en vaccinatiebeleid; inzicht in quarantaine en testbereidheid 

- Routing aankaarten onderwerpen ook duiden aan directeuren 

  

2-20210308 Gesprek met potentiele kandidaat DB LV 20210406 

3-20210308 Checklist bijwonen vergadering IKC-raad bekijken en terugkoppelen akkoord CUR 20210312 

4-20210308 Opzet uitnodiging Adviesraad 25-03-2021 CR 20210312 

5-20210308 Adviesraad 25-03-2021:  
- in rondvraag meenemen hoe IKC-raad meegenomen is in heropening 
- aanbod SvP op tips te geven aan IKC-raad als men tegen blokkade aanloopt 

NR/JvdA 20210325 

6-20210308 Vraag bewegingsonderwijs t.o.v. beleid en advies vanuit bond en overheid terug naar 
vraagsteller en gesprek met directie 

JvdA 20210406 

7-20210308 Info vanuit organisatie delen met CUR Medewerkers CUR doorlopend 


