
    
 

Notulen vergadering CUR         
Datum: 2-2-2017    
Plaats: IKC De Ark     
Tijd: 19.30 -22.00 uur         
  
Aanwezig:    
CUR: Noortje Smit (voorzitter),  Saraab Fallaha (vice-voorzitter), Cynthia Roos (secretaris), Sander 
Halkes, Lennert Verhoog, Angela van Hecke, Caroline van 't Veer en Esmiralda Poulus-Vonk.  
Ambtelijk secretaris en notulist: Christine Baris.   
    
1. Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen wijzigingen in de agenda en deze wordt vastgesteld. 
De notulen van de CUR vergadering van 6 december 2016 zijn online vastgesteld op 2-1-2017.  
  
2. Centrale Un1ek Raad    
Medezeggenschap en verwachting. De CUR is nu ongeveer een jaar bezig. De CUR stelt de volgende 
vragen aan zichzelf: Hoe loopt het, wat gaat goed en wat niet en wat is er bereikt? Naar aanleiding 
van deze vragen worden de volgende afspraken gemaakt:  

a. Kritisch zijn op de agenda. Hierbij denkend aan tijdspad en planning. Clusteren van 
agendapunten/onderwerpen naar belangrijkheid (adviesaanvragen en 
instemmingsverzoeken eerst). Bij ingekomen agendapunten/onderwerpen vanuit UN1EK 
moet duidelijk zijn wat er van de CUR verwacht wordt (middels voorblad/oplegger). Is er een 
standaard voorblad format? Cynthia stuurt het rond.  

b. De CUR gaat om en om vergaderen; 1 keer met CvB en 1 keer zonder CvB. De huidige 
frequentie blijft gehandhaafd.   

c. De CUR gaat strikt werken volgens aandachtsgebieden en de verwachting is dat hierin ook 
een proactieve houding wordt aangenomen door de leden. De CUR is dwingend onder 
elkaar. Strikte, concrete toebedeling van taken met minder ontsnappingsmogelijkheden. De 
CUR dient hierbij een evenredige lastenverdeling te bewaken. Eveneens is de verwachting 
een proactieve houding  te hebben bij de bewaking van de status van onderwerpen.   
CUR leden dienen (tijdig) aan te geven als ze toebedeelde taken niet kunnen oppakken.   

d. Adviesraad meer/beter inzetten. Medezeggenschap komt dan beter tot zijn recht. De 
dagvoorzitter van de adviesraad houdt controle over de gang van zaken (vragen en 
terugkoppeling), zowel voor als na de adviesraad.  

e. De CUR maakt gebruik van Office 365  voor delen van bestanden en voor digitale 
vergaderingen. 

  
3. Verbeterplan kwaliteit (Suggesties op het plan).  
Vragen aan CvB hoe de stand van zaken is. Is er al een update van het verbeterplan kwaliteit?    
De CUR vraagt zich af waaraan het verbeterplan kan worden gestaafd. Er hangt geen certificering 
aan. Wel aan inspectienormen van de schoolinspectie? Waartoe dient het plan?  
  
4. Veranderingen medezeggenschap in 2017 (WMS en WOR).    
Naar aanleiding van de veranderingen zullen de volgende vragen gesteld worden aan het CvB:  

 Wordt UN1EKbreed al aandacht gegeven aan instellen leerlingenraad? Heeft iedere school 
een leerlingenraad (inspectie-indicator)?  



 De CUR (OR) heeft instemmingsrecht bij aanstellen preventiemedewerker en diens 
positionering in een organisatie. Is er een preventiemedewerker aangesteld binnen UN1EK? 
Indien dit het geval is, is deze functie ook opgenomen in de FUWA?   

 Hoe gaat UN1EK inzetten op preventie i.c.m. huidige werkdruk en hoog  % verzuim?  

 Is er door UN1EK naar de organisatie gecommuniceerd dat werknemers zonder tussenkomst 
van werkgever (preventief) naar bedrijfsarts mogen? Zo nee, op welke termijn gaat dit wel 
gebeuren? En hoe?  

 Er zijn minimale eisen aan het arbo-contract. Hoe zal dit worden kunnen getoetst door CUR?  

 De CUR (OR) wil graag een overleg instellen met de arbodienst, bedrijfsarts en 
preventiemedewerker (preventiemedewerker adviseert arbo en bedrijfsarts en werken 
samen). Hoe kan dit het beste worden geregeld?  

 Wat is er met het actieplan RI&E Arbo (2015 of 2016) gedaan? De CUR ontvangt graag 
hiervan een exemplaar.  

 
Hoe is de budgetverdeling CUR? Welke afspraken zijn er met CvB over het opleidingsbudget? Saraab 
en Angela vragen dit na en er wordt door hen een voorstel budgetplan voor scholing CUR opgesteld.   
  
5. Verkiezing nieuw CUR lid.   
Er zijn op de vacature CUR lid ouder opvang tot nu toe twee reacties binnengekomen. De deadline is 
15 februari 2017. Na de deadline zullen de kandidaten worden uitgenodigd voor een informatief 
gesprek waarin ze hun motivatie kunnen toelichten. Bij meerdere geschikte kandidaten zullen er 
verkiezingen worden gehouden.  
  
6. Adviesraad    

 Evaluatie adviesraad 24-1-2017.     
Er was een hoge opkomst. Er zijn suggesties vanuit de achterban ingebracht over hoe inval- en 
verzuimproblematiek aan te pakken bij UN1EK. Deze zullen worden aangeboden aan het CvB. Ook 
Stichting leerkracht zal onder de aandacht worden gebracht van het CvB in het kader van Thema 
'van werkdruk naar werkplezier'.     

 Vooruitblik adviesraad d.d. 21-3-2017.  Aanwezig namens de CUR zullen zijn: Saraab, Cynthia 
en Angela. Onderwerpen voor de komende agenda zijn in ieder geval:  
1. Leerlingenraad.  
2. Uitkomst MTO.  

    
7. Aandachtsgebieden:    

 Stand van zaken gesprekkencyclus: vragen aan CvB.  

 Stand van zaken regionale vervangingspool? Op 2-2-2017 hebben alle leerkrachten bij 
UN1EK een brief gekregen met de vraag of ze op vrijwillige basis zitting willen nemen in de 
regionale vervangingspool. Eerder is er al een vragenrondje opgezet door het CvB aan 
parttimers en gepensioneerden met verzoek om meer/weer te willen werken. Wat was de 
uitkomst hiervan en wat is hier verder mee gedaan?   

  
8. Sluiting.  
Esmiralda Poulus-Vonk krijgt bloemen uitgereikt. Ze stopt per 1 maart 2017 als lid ouder opvang bij 
de CUR. De voorzitter bedankt haar voor haar inzet en wenst Esmiralda veel succes voor de 
toekomst.    
 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.   


