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Notulen vergadering CUR  
Datum: 16-5-2017,  Plaats: Kantoor UN1EK, Tijd: 19.30 -22.00 uur       
  
Aanwezig: CUR: Noortje Smit (voorzitter), Cynthia Roos (secretaris), Sander Halkes, Lennert Verhoog, Angela van 
Hecke, Caroline van 't Veer en Bart Bikkers. Ambtelijk secretaris en notulist: Christine Baris.   
Afwezig met kennisgeving: Saraab Fallaha (vicevoorzitter). 
 
 
1.Opening, vaststellen agenda en actiepunten 28-3-2017 
De agenda wordt vastgesteld. De notulen van 28-3-2017 zijn op 11 april 2017 digitaal vastgesteld. 
 
Noortje heeft besloten om aan het einde van dit schooljaar te stoppen met de CUR. Het is niet meer te combineren 
met haar werkzaamheden en met de ontwikkelingen bij IKC De Ark. Er zal en vacature worden uitgezet voor een 
nieuw lid (medewerker onderwijs). 
 
Terugkoppeling Verbeterplan kwaliteit. Door Hester Hill en Miriam Wesemann is van de week ter info een nota 
tussenresultaten met rapportage + voortgang verbeterplan kwaliteit toegestuurd. Indien er de behoefte is kan dit 
onderwerp de volgende vergadering van de CUR op de agenda worden gezet.  
 
MCPO is op 10 mei officieel gestart na ondertekening door de deelnemende besturen. De CUR is benieuwd of het lukt 
de poule te vullen. De toekomst zal het leren. 
 
Renovatie Schakel. De CUR adviseert positief over het voorstel voor de renovatie van De Schakel en zal dit officieel 
bevestigen aan het CvB. De CUR wil het bestuur daarin wel enkele aandachtspunten meegeven, te weten:  

1. Risico's waarin nu gesproken wordt over intenties moeten ook daadwerkelijk en contractueel worden 
afgedekt en 

2. In het voorstel wordt al gesproken over de periode na 20 jaar. Met name op het gebied van 
vervangingsinvesteringen voor installaties is deze periode van belang. Geborgd moet worden dat of 
installatieonderdelen worden vervangen voor de afloop van het contract of anderzijds wordt gereserveerd 
zodat vervanging zelf kan worden gefinancierd. 

 
Voortgang procedure sluiting 't Kompas: vanuit het CVB wordt de CUR op de hoogte gehouden. Het financiële plaatje 
wordt nu gemaakt door het CvB en de CUR krijgt dit t.z.t. ter info toegestuurd. 
Lennert schetst als ouder een beeld over hoe het er nu aan toe gaat bij 't Kompas. De sfeer is gelaten en iedereen 
zoekt zijn weg. Niet alle ouders/kinderen hebben al een keuze gemaakt voor een nieuwe school.  
De CUR is benieuwd hoe het gaat met het (herplaatsen van het) personeel en hoe staat het met de uitstroom van 
leerlingen en zal dit navragen aan het CvB.  
 
Voortgang input inzake RI&E UN1EK. Er zijn vragen gesteld aan het CvB en het is nu wachten op een antwoord.  
 
Overleg inplannen met de bedrijfsarts van de Arbodienst (Synthra). Het contract van de arbodienst is recent 
toegestuurd door P&O.  
 
Voorstel vergaderschema CUR vanaf augustus 2017. Op verzoek van Sander zal gekeken worden of er nog een 
aanpassing gedaan kan worden.  
   
2.Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering  
De CUR vindt het een goed initiatief van de werkgever. De CUR heeft wel een aantal opmerkingen/vragen, onder 
andere over (de wijze van) communicatie naar de medewerkers van UN1EK en in hoeverre UN1EK wil meebetalen aan 
deze verzekering. De medewerker betaalt in de vorm van een maandelijkse premie, maar de werkgever heeft het 
voordeel (middels een re-integratiebudget). Kan UN1EK die gelden niet investeren door een deel van de premie voor 
hun rekening te nemen?   

 
3.Functieboek: nwe functie van leraar-ondersteuner  
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Voorlopige conclusie van de CUR is dat er niet direct een reden is om tegen te zijn. De belangrijkste vraag vanuit de 
CUR is echter wel: Welk probleem lost het CvB hier nu precies mee op met de subvragen: Is er geen risico op 'B-
garnituur' docenten en zal de nieuwe functie wel op de juiste manier worden toegepast? Belangrijk uitgangspunt 
moet te allen tijde vakbekwame docenten zijn.  
 
4.Meldregeling integriteit  
Er wordt hier door de CUR kritisch naar gekeken en de bevindingen worden voorgelegd aan het CvB. 

  
5.Uitkomst MTO. 
De CUR meent dat het goed is dat er plannen van aanpak zijn/worden opgesteld om verbeteringen bij knelpunten 
door te voeren. Ze stelt hierbij wel de centrale vraag: Hoe wordt gemonitord dat er daadwerkelijk iets verbetert? Hoe 
worden de medewerkers geïnformeerd? Wat is het tijdspad van de plannen? 
Verder zal aan de leden van de adviesraad de vraag voorgelegd worden of de locatieplannen al zijn opgestart. 
   
6.Uitkomst IB Onderzoek: Werkgroep OOK/ IB netwerk en training interne auditor 
IB onderzoek is veranderd in een inventarisatie IB. De CUR stelt hierbij de centrale vraag: Wat wordt er nu precies 
gedaan? Dat is niet duidelijk en ook is niet duidelijk welk tijdspad hieraan hangt.  
Het advies aan het CvB zal zijn om met een visie op een IB functie/taak te komen.  
 
7.Tussenevaluatie CUR 
Terugkijken naar de onderling gemaakte werkafspraken: De werkafspraken zijn niet voor niets gemaakt. Nogmaals 
wordt afgesproken dat men zich hier zo veel mogelijk aan zal houden. Dan blijft het voor een ieder werkbaar, ook voor 
de ambtelijk secretaris. 
 
Hebben we voldoende leden voor de hoeveelheid agendapunten en stukken?  Conclusie: vooralsnog wel. Wel van 
belang blijft een duidelijke taakverdeling en verdeling van de belastbaarheid. Na de zomervakantie zal de onderlinge 
verdeling van de aandachtsgebieden worden herzien om een eerlijkere verdeling van belastbaarheid te waarborgen. 
 
8.Adviesraad    
Evaluatie laatste adviesraad (21 maart 2017). Er wordt een actie/besluitenlijst opgemaakt, want dat is er nog niet.  
De binnengekomen reacties op het digitale verzoek van de CUR aan de adviesraad d.d. 9 mei 2017 inzake de MCPO zal 
worden behandeld. 
 
Vooruitblik komende adviesraad (20 juni 2017): Miriam Wesemann zal deze adviesraad uitleg geven over de nieuwe 
wet in de kinderopvang IKK en over de wijziging toezichtskader onderwijs. Daarnaast zal ook 'de locatieplannen MTO' 
op de agenda komen te staan.  
De adviesraad vindt deze keer plaats op IKC De Ark. Noortje en Lennert zullen hierbij namens de CUR aanwezig zijn.  

 
Als laatste: Hoe is het geregeld met de tijdsbesteding personeel voor gemaakte uren ten behoeve van de CUR? De 
uren die nu worden gemaakt gaan af van de werkzame tijd op de locatie, maar zijn eigenlijk locatie-overstijgende 
uren.  
 
9.Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt allen voor zijn/haar aanwezigheid. 


