
 
 
Notulen vergadering CUR 
Datum : 30 maart 2016 
Plaats : Kantoor Stichting Un1ek 
Tijd : 19.30 -21.30 uur 
 
Aanwezig: 
CUR: Noortje Smit (voorzitter), Saraab Fallaha (vicevoorzitter), Cynthia Roos (secretaris), Sander Halkes, Lennert 
Verhoog, Angela van Hecke, Caroline van 't Veer en Christine Baris (ambtelijk secretaris en notulist). 
 
Vanaf 20.15 uur: 
CvB: Claudia Doesburg en Eric Boerhout. 
 
Afwezig met kennisgeving: Esmiralda Poulus 

  
Nr. Actiepunten Door wie Deadline Afgerond 
1 Reminder contactpersonen Christine Week 14  

2 Benoemen contactpersonen adviesraad Voorzitter 19-4-2016  

3 Definitieve taakverdeling CUR vaststellen + communiceren Voorzitter z.s.m.  

4 Digitale communicatiestructuur opzetten Christine z.s.m.  

5 Communicatiekaart opstellen Christine z.s.m.  

6 Training medezeggenschap regelen  Christine 9-2016  

7 Presentatie CUR tijdens UN1EKCafé (na de zomervakantie)? Voorzitter 22-8-2016  

8 a 
8 b 

Reglement SB’ op volgende agenda plaatsen CUR vergadering 
Een opzet maken van het reglement SB  

Christine  
Saraab en 
Angela 

6-5-2016 
6-5-2016 

 

9 Openbare notulen CUR vergadering 7-3-2016 op website laten zetten en via 
nieuwsbrief laten verspreiden 

Christine 
 

31-3-2016 
 

 

10 Keuze Esmiralda voor aandachtsgebieden  Voorzitter z.s.m.  

11 Uitwerken vacatieregeling ouders CUR, email hierover sturen naar Claudia Cynthia z.s.m.  

12 Uitvoeren vacatieregeling ouders GMR door financiële administratie Claudia z.s.m.  

13 Bevestiging instemming verzuimbeleid aan CvB Christine 31-3-2016  

14 Doorgeven aan Roland Cevaal dat Cynthia namens de CUR wordt betrokken bij de 
introductie van het verzuimbeleid (Cynthia) 

Christine z.s.m.  

15 Bevestiging instemming gesprekkencyclus aan CvB  Christine z.s.m.  

16 Toevoegen uitwerking kwalificatie 'voldoende' aan tekst gesprekkencyclus  CvB z.s.m.  
17 Formele reactie over overdracht Palet Opvang naar KomKids aan CvB  en toetsen hoe 

OR hier in zit  
Angela z.s.m.  

18 Bevestiging instemming bestuursformatieplan  aan CvB Christine z.s.m.  

19 Jaarurensystematiek op volgende agenda zetten CUR vergadering Christine 6-5-2016  

20 Contact opnemen met MR voorzitter IKC - raad Van Kampen Voorzitter z.s.m.  

21 Communiceren definitieve  taakverdeling  CUR  Voorzitter z.s.m.  

 
1. Welkom en vaststellen van de agenda 
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. De agenda wordt vastgesteld. Het agendapunt ‘reglement service bureau’ wordt 
naar de volgende vergadering van de CUR 17 mei 2016 verplaatst. 
 
2. Notulen CUR vergadering 7 maart 2016 en actiepuntenlijst 
Blz. 1 n.a.v. actiepunten:  
Claudia heeft met de GGD om de tafel gezeten. De vraagtekens van de GGD omtrent de nieuwe medezeggenschapsstructuur 
bij UN1EK is weerlegd. De GGD is nu akkoord. 
 
Er is veel belangstelling voor onze integrale medezeggenschapsstructuur in het hele land. Zelfs bij de Tweede Kamer. Er 
liggen al verzoeken van een externe MR en OR voor een informatief gesprek met UN1EK. Toch vragen met name juristen zich 
af of geschillen die ontstaan wel integraal kunnen worden besproken vanuit juridisch oogpunt.  
 



 
 
Marianne van Kalmthout heeft de uitnodiging van de voorzitter geaccepteerd en zij komt een presentatie houden tijdens de 
CUR vergadering van 21 juni 2016.  
 
De notulen van 7 maart 2016 worden definitief vastgesteld en zullen via de nieuwsbrief van 31 maart 2016  en de website 
van UN1EK openbaar worden gemaakt. 
 
3. Ingekomen en uitgaande stukken en emailverkeer 
Inkomende: 
08-3-2016: Verzuimbeleid en aanbesteding van CvB 
16-3-2016: Bestuursformatieplan van CvB 
21-3-2016: Documenten Overdracht Palet Opvang naar KomKids van CvB 
21-3-2016: Documenten Gesprekkencyclus van CvB 
23-3-2016: Reactie van CvB op vragen van CUR inzake verzuimbeleid 
29-3-2016: email Claudia Doesburg over GGD 
29-3-2016: email voorzitter MR IKC- Van Kampen  
 
Uitgaande: 
21-3-2016: Agenda CUR 30-3-2016 en notulen 7-3-2016 CUR aan CvB 
22-3-2016: Reactie Verzuimbeleid van CUR aan CvB 
 
4. Taakverdeling CUR 
De definitieve taakverdeling van de CUR is als volgt: 
Voorzitter: Noortje Smit 
Vicevoorzitter: Saraab Fallaha 
Secretaris: Cynthia Roos-Kempers 
Ambtelijk secretaris (geen lid): Christine Baris 
 
De definitieve taakverdeling wordt z.s.m. officieel  gecommuniceerd door de voorzitter. 
 
5. Interne afspraken CUR 
Routing agenda + notulen. 
Bij het opstellen van de agenda pleegt de ambtelijk secretaris standaard overleg met de voorzitter en secretaris alvorens het 
wordt rondgestuurd aan de overige leden van de CUR en het CvB. Vaste punten op de agenda worden de 
aandachtsgebieden: Financiën en huisvesting en juridische aangelegenheden, P&O en IKC en Kwaliteit.   
De opgemaakte notulen door de ambtelijk secretaris worden eerst voorgelegd aan de voorzitter en de secretaris en zo nodig 
voorzien van commentaar, alvorens ze worden doorgestuurd aan de overige CUR leden. Bij de verzending van de agenda aan 
het CvB krijgt het CvB de notulen van de vorige vergadering meegestuurd. Na vaststelling van de notulen in de CUR 
vergadering, worden ze openbaar gemaakt op de site van UN1EK, zodat ze inzichtelijk zijn voor ouders en belangstellenden 
en via de nieuwsbrief voor medewerkers. 
 
Verdeling aandachtsgebieden.  
De aandachtsgebieden worden voorlopig onder de CUR leden als volgt verdeeld: 
Financiën en huisvesting en juridische aangelegenheden: Cynthia en Sander. 
P&O: Saraab 
IKC en kwaliteit: Caroline, Angela en Lennert. 
 
De keuze van Esmiralda voor een aandachtsgebied is nog niet bekend en de keuze van Noortje is hiervan afhankelijk. Dit in 
verband met een evenwichtige verdeling onderling. De voorzitter neemt hierover z.s.m. contact op met Esmiralda.  
 
Vacatieregeling. 
De vacatieregeling voor de ouders in de CUR moet nog worden uitgewerkt. Cynthia stuurt hierover een email naar het CvB. 
Dit wordt vervolgd. 
De oud-voorzitter van de GMR, Jolanda Snaauw, heeft gevraagd of voor de ouders die zitting hebben gehad in de GMR de 
vacatieregeling al is geregeld? De afhandeling hiervan ligt bij de financiële administratie. Claudia neemt dit op met hen.  
 



 
 
6. Verzuimbeleid (lopend) 
Het CvB heeft helder geantwoord op alle vragen van de CUR. Al op aangeven van de GMR is de toon van het stuk aangepast 
en deze is nu goed. 
In grote lijnen is het nieuwe verzuimbeleid gericht op preventie om langdurig uitval te voorkomen en het stapsgewijs omlaag 
brengen van het ziekteverzuimpercentage. Een medewerker vraagt verlof wegens ziekte aan. Als je langer dat 6 dagen ziek 
bent wordt er middels een module een indicatie opgesteld, een zogenaamde match, met als uitgangspunt wat je nog wel 
kan, uitgedrukt in een percentage arbeids(on)geschiktheid. Hierbij wordt volgens een vast stramien gekeken naar 
mogelijkheden (belastbaarheid) van de medewerker en de zwaarte van de functie. Overleg tussen werknemer, werkgever 
(leidinggevende) en de medisch casemanager is hierbij onontbeerlijk. 
Omdat een aantal zaken in het beleid, bijvoorbeeld na 3 keer ziekmelden op gesprek komen bij de medisch casemanager, 
nog wel wat zwaar klinkt, is het advies van de CUR om tijdens voorlichtingsbijeenkomsten hier goede voorlichting over te 
geven. Het voorstel van het CvB is om iemand van de CUR te betrekken bij de introductie van het verzuimbeleid. Cynthia 
geeft zich hiervoor op. De ambtelijk secretaris geeft dit door aan Roland Cevaal. 
De CUR geeft een positief advies en stemt formeel in met het verzuimbeleid.  De ambtelijk secretaris zal dit schriftelijk 
bevestigen aan het CvB. 

 
7. Gesprekkencyclus (lopend) 
Opmerking CUR Bij punt B. Het beoordelingsgesprek: onderaan de bladzijde ontbreekt de uitwerking van de beoordeling 
‘voldoende’. Het CvB zal er voor zorgen dat dit nog wordt aangepast.  
De CUR heeft geen inhoudelijke op of aanmerkingen meer en geeft een positief advies en stemt in met de gesprekkencyclus. 
De ambtelijk secretaris zal dit schriftelijk bevestigen. 
 
8. Overdracht Palet Opvang naar KomKids (lopend) 
Het CvB heeft de meeste voorwaarden die in de overeenkomst zijn opgenomen zijn, in het voortraject al besproken met de 
OR. Er zijn gaandeweg nieuwe voorwaarden toegevoegd. Het CVB licht dit toe. 
Een van die nieuwe voorwaarde is het concurrentiebeding tot 1 januari 2019. Beide organisaties zullen tot die datum geen 
nieuwe locaties opstarten in het voedingsgebied rond Palet Centrum. Bestaande locaties mogen wel worden uitgebreid. 
Vanuit de CUR wordt contact opgenomen met de medewerkers met betrekking tot openstaande vragen.Er wordt een 
formele reactie opgesteld door de CUR.  
 
9. Bestuursformatieplan  
Het verzoek van de CUR is om het stuk tekstueel hier en daar aan te passen en om de bijlagen te voorzien van koppen. 
 
Hoofdstuk 1.2 Vraag over inzet van Randstad. Er is behoefte aan vervangingen bij ziekte. Vervanging bij ziekte is het 
schooljaar 2015/2016 ondergebracht bij Randstad. Randstad doet alleen de bemiddeling, verder niet. Het is geen 
vervangingspool. Ze bewaakt hierin wel verplichtingen in het kader van de WWZ die uit de vervangingen voortkomen. De 
vervangingspool via het vervangingsfonds is niet toereikend. Er wordt niet terugverdiend op wat er is ingelegd. Het CvB zou 
graag een soort gezamenlijke pool willen opstellen met ander besturen voor po in de regio en hiervan eigen risicodrager 
worden. Er zouden dan 75 medewerkers uit de regio vast aangesteld kunnen worden in deze pool en overal worden ingezet. 
Dit wordt nog een nieuw onderwerp en wordt nog verder uitgewerkt.  
 
Hoofdstuk 2 punt 5. Hoe zit het met de uitvoering van de functiemix? Het CvB ligt toe: LC functies zit niet in ons functieboek. 
Dit document gaat uit van het beleid mbt LB functies. 
 
Bijlage 3: Een aantal scholen lijdt relatief veel pijn door formatiereductie. Waarom neemt het aantal FTE af? Het CVB geeft 
aan dat de onderwijstak op ruime voet heeft geleefd en de middelen in het onderwijs worden minder. Er is daartoe een 
werkgroep taakstelling met directeuren van de scholen opgezet. Hierin wordt nagedacht hoe je onderwijs wat soepeler 
maakt door op breed niveau te kijken. We moeten het met minder gaan doen. Hoe doen we dat verantwoord, zonder dat dit 
ten koste gaan van werkdruk en kwaliteit. 
 
Bijlage 6. Hoe zit het met € - 120.000 taakstelling voor het service bureau? Het CvB legt uit dat het totaal is verwerkt in de ca. 
10 Fte reductie. Dit heeft o.a. te maken met kosten servicebureau (ca. 5,5%) en school gerelateerde kosten.  
 
Geconstateerd wordt dat een aantal scholen flink in de min staan. Het CVB: Dit komt doordat er minder leerlingen zijn en 
minder impulsgelden en hiermee neemt ook het aantal formatieplaatsen af. 



 
 
Wat zijn de risico's? Toelichting: Het CvB heeft de begroting voorzichtig ingeschat. Ze zijn hierbij uitgegaan van baten die we 
nu met zekerheid binnen krijgen. Hier zijn nog niet de kosten voor ICT in meegenomen. Op het gebied van ICT is nog een slag 
te slaan. Eventueel kan dit als een investering worden benaderd. 
Voor een innovatiefonds nu is het nog te vroeg. Dit zal de komende jaren worden uitontwikkeld. 

 
Het bestuursformatieplan is een afleiding van de begroting en die was al vastgesteld. De CUR geeft een positief advies en 
stemt in met het plan en de ambtelijk secretaris zal dit nog schriftelijk bevestigen naar het CvB. 
 
10. Reglement Service Bureau (onder voorbehoud. 
Agendapunt is vervallen en wordt de volgende keer op de agenda gezet. Saraab en Angela maken een opzet van het 
reglement SB. 
 
11. Diversen 
Het CvB verzoekt de CUR om de jaarurensystemathiek op de agenda van de volgende vergadering te zetten. 
 
De notulen van de 1e vergadering van de CUR worden 31 maart 2016 op de website van UN1EK geplaatst en in de 
nieuwsbrief voor medewerkers. Hiertoe neemt de ambtelijk secretaris contact op met Ethel. 
 
N.a.v. mail van voorzitter van MR IKC Van Kampen over het niet nu ondertekenen van het reglement medezeggenschap IKC-
raad: Het CvB geeft het advies aan de CUR om in gesprek te gaan over de nieuwe medezeggenschapsstructuur met de 
voorzitter van de MR van IKC van Kampen.  
 
12. Sluiting van de vergadering 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor hun aanwezigheid. De volgende vergadering is gepland op 17 mei 
2016 om 19.30 uur op het kantoor van Stichting UN1EK. 
 

 


