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Notulen vergadering CUR (s) 
Datum: 21 juni 2016 
Plaats: Kantoor Stichting Un1ek 
Tijd: 19.00 -21.30 uur 
 
Aanwezig: 
CUR: Noortje Smit (voorzitter), Saraab Fallaha (vicevoorzitter), Cynthia Roos (secretaris), Esmiralda 
Poulus, Lennert Verhoog, Sander Halkes, Angela van Hecke, Caroline van 't Veer. Ambtelijk secretaris 
en notulist: Christine Baris. CvB: Eric Boerhout en Claudia Doesburg 
 
Presentatie door Marianne van Kalmthout, directeur-bestuurder van Onderwijs dat past. 
 
Opening en vaststellen agenda. 
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. 
 
Met het CvB: 
Meerjarenbegroting Onderwijs 2016-2020 
Er heeft een vooroverleg plaatsgevonden over de meerjarenbegroting met een afvaardiging van de 
CUR en Arno Schippers, intern controller. Bij de meerjarenbegroting is de leerlingprognose als 
uitgangspunt genomen en de daaraan gekoppelde bekostiging. Er worden ratio's gehanteerd om 
ruimte te creëren/borgen om te kunnen functioneren en investeren en deze ratio's komen overeen 
met landelijke benchmark cijfers volgens het CvB. 
 
De verhouding leerlingen onderbouw en bovenbouw is ongunstig. Het aantal bovenbouwleerlingen 
neemt toe en daar zijn minder financiële middelen voor beschikbaar. Het is van belang scherper te 
kijken naar ratio leerling/leerkrachten. De consequentie van minder middelen is dat er oplossingen 
op de scholen zelf moeten worden gevonden. Voor teams en directies betekent dit een dat er 
anders gekeken moet gaan worden naar de manier waarop het onderwijs wordt georganiseerd. Er is 
een werkgroep ingericht om deze problematiek nader te bestuderen. We moeten met z'n allen bij 
UN1EK van een integraal aanbod uitgaan (0-13 jaar). Dit is een cultuuromslag en heeft tijd nodig.   
Investeringen in ICT SB zijn nu ingepast en concreter gemaakt. Gebouwonderhoud zit ook in de lift 
en dat is een goed teken.  
 
Het CvB geeft aan dat het streven is om volgend jaar al de begrotingen van Kinderopvang en 
Onderwijs te integreren. Een logische stap in de ontwikkeling naar IKC's. Op bestuurlijk niveau zal er 
meer integraal moeten worden gekeken en worden aangestuurd op verhoudingscijfers. Het verschil 
blijft echter. Dit vraagt daarom een goede registratie achter de schermen. De CUR geeft aan dat ze 
content is met de gevolgde procedure. De CUR zal een officiële reactie opstellen aan het CvB. 
 
CBS Open Vensters 
Dit onderwerp is ook al in de GMR besproken. In het kader van de voortgang vraagt de CUR hoe het 
er nu voor staat. Het CvB meldt dat het proces goed loopt nadat een collega directeur is gevraagd 
mee te helpen in het overgangsproces. Over twee weken is er een afscheid gepland.  Voor alle 
leerkrachten (inclusief een langdurig zieke) is elders binnen UN1EK een plek gevonden die bij hen 
past. Waar de directeur uiteindelijk terecht komt is nog niet bekend. Het is gelukt om alle kinderen 
elders in te schrijven. De communicatie met de MR had in het proces beter gekund. Er zijn 
calamiteiten geweest. Nu is dit in een rustiger vaarwater gekomen. De CUR geeft aan dat het 
wellicht verstandig is het proces rondom de sluiting te evalueren. Het CvB is een andere mening 
toegedaan en stelt dat je niet voor alles draaiboeken kunt maken. Een bijzondere situatie vraagt om 
een unieke aanpak. Voorop staat bij een dergelijke situatie een gemeenschappelijk verantwoording 
naar de kinderen toe. 
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Alleen met CUR: 
Adviesraad 
Er wordt door de CUR een leidraad adviesraad opgesteld. Deze is nog niet af. De eerste adviesraad 
vergadering vindt plaats op dinsdagavond 23 augustus 2016 en zal worden voorgezeten door een 
afgevaardigde van de CUR, idg Angela van Hecke. De uitnodiging en agenda wordt 1 juli 2016 
verstuurd aan de contactpersonen van de adviesraad. 
 
Noortje Smit en Lennert Verhoog zullen eveneens namens de CUR aanwezig zijn bij deze adviesraad 
vergadering. Agendapunten adviesraad: Leidraad adviesraad, vraagstuk IB van IKC Ambacht en 
feedback organiseren nav de bijeenkomsten van het verzuimbeleid (zijn de doelen van deze 
bijeenkomsten bereikt?). 
 
Reglement SB 
De huidige reglement concept tekst SB raad is voorgelegd aan Jochem Streefkerk, onderwijsjurist. 

Het streven blijft om de vorming van de SB raad nog voor aanvang van het nieuwe schoolseizoen 

rond te hebben. De tekst voor de campagne voor de vorming van de SB raad ligt inmiddels bij het 

CvB ter goedkeuring en ondertekening.    

Aandachtsgebieden 
Financiën en huisvesting en juridische aangelegenheden (Cynthia, Esmiralda en Sander). P&O 
(Noortje en Saraab): Verzuimbeleid en Gesprekkencyclus. IKC en kwaliteit (Caroline, Angela en 
Lennert) 
 
Voortgang Verzuimbeleid 
De eerste infobijeenkomsten verzuimbeleid hebben inmiddels plaatsgevonden. Niet iedereen was 
positief over de wijze hoe is gecommuniceerd tijdens deze bijeenkomsten. Op de volgende CUR 
vergadering zal hierover feedback plaatsvinden en dit onderwerp zal op de agenda worden gezet. 
 
Voortgang gesprekkencyclus.  
De CUR is vorige week hierover in gesprek geweest met Roland Cevaal. Wordt vervolgd. Dit 
onderwerp komt wederom op de agenda van de volgende CUR vergadering.  
 
Diversen 
IKC-raad VanKampen 
De ambtelijk secretaris deelt mee dat de IKC-raad VanKampen het reglement medezeggenschap IKC-
raad heeft ondertekend.  
 
RvT 
De CUR heeft volgende week een kennismakingsgesprek met de geselecteerde kandidaat-voorzitter 
voor de RvT samen met mevrouw Ettes van Ettes search. Op 25 oktober heeft de CUR een algemeen 
overleg met de RvT.  
 
Agendapunten CUR vergadering 30 augustus 2016 
Op de agenda: Voortgang gesprekkencyclus, feedback verzuim, leerlingaantallen scholen 
(aangekaart in vergadering, maar niet behandeld), reglement SB/SB-raad, voorbereiding thema 
overleg CUR met RvT en tariefwijziging en pakketten opvang 2017. 
 
7. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. 
De volgende CUR vergadering is op 30 augustus 2016 om 19.30 uur in het kantoor van UN1EK.  


