
 
 

Notulen CUR vergadering van 17 mei 2016 

Datum: 17 mei 2016  
Plaats: Kantoor Stichting UN1EK  
Tijd: 19.30 -21.30 uur  
  
Aanwezig:  
CUR: Noortje Smit (voorzitter), Saraab Fallaha (vice voorzitter), Cynthia Roos (secretaris), Lennert Verhoog, 
Angela van Hecke, Caroline van 't Veer, Esmiralda Poulus en Christine Baris (ambtelijk secretaris en notulist).  
CvB: Eric Boerhout en Claudia Doesburg (tot 20.15 uur) 
  
Afwezig met kennisgeving: Sander Halkes  

 
Opening en vaststellen van de agenda  
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. De agenda wordt vastgesteld.  
  
Notulen CUR vergadering 30 maart 2016   
De notulen van 30 maart 2016 zijn inmiddels definitief vastgesteld en verspreid.  
 
Diversen 
Verdeling portefeuille/aandachtsgebieden CUR leden  
De aandachtsgebieden worden definitief onder de CUR leden als volgt verdeeld:  
Financiën en huisvesting en juridische aangelegenheden: Cynthia, Esmiralda en Sander. P&O: Saraab en 
Noortje. IKC en kwaliteit: Caroline, Angela en Lennert.  
  
Evenwichtige vertegenwoordiging in de CUR  
Er is vanuit een lokale raad een gerichte vraag gesteld over de samenstelling van de CUR en in hoeverre de PM-
ers nu worden vertegenwoordigd.  
De 2 medewerkers van het SB die zitting hebben in de CUR zijn vanuit de OR voorgedragen. Ze zijn werkzaam 
voor de stichting UN1Ek en niet specifiek voor de opvang. De PM-ers die zitting hebben gehad in de OR hebben 
aangegeven dat ze in de nieuwe medezeggenschapsstructuur worden vertegenwoordigd vanuit de diverse IKC-
raden.  
 
Routing notulen en agenda CUR  
De CUR heeft onderling afspraken gemaakt over de routing van de CUR agenda en notulen en deze vastgelegd.  
 
Contactpersoon Adviesraad en inwerkingtreding adviesraad 
Er zijn nog onduidelijkheden rondom de werking van de Adviesraad. Besloten wordt om een tussentijdse 
CUR  vergadering te beleggen op 1 juni 2016 om 19.00 uur op het kantoor van UN1EK om dit onderwerp verder 
uit te werken. Het streven is om rond de zomervakantie e.e.a. te hebben geconcretiseerd.  
  
Meerjarenbegroting: Dit onderwerp wordt in de volgende CUR vergadering van 21 juni besproken. Op verzoek 
van het CvB vindt er een vooroverleg plaats met een afvaardiging van de CUR. 
  
IKC van Kampen: Er is op 18 april jl. een MR vergadering geweest waarbij op verzoek van de voorzitter van de 
MR een lid van het CvB aanwezig is geweest voor een nadere toelichting inzake de nieuwe 
medezeggenschapsstructuur bij UN1EK. Hierbij was ook de OC vertegenwoordigd. Er was vanuit het IKC Van 
kampen behoefte aan een dergelijk overleg. Dit onderhoud is naar tevredenheid verlopen. De OC en MR van 
IKC Van Kampen zullen langzaamaan gaan samensmelten en toewerken naar een IKC-raad.   
  
Vacatieregeling ouders CUR: Er is een vacatieregeling tbv ouders in de CUR opgesteld. De voorzitter en het CvB 
hebben de vacatieregeling tijdens de vergadering ondertekend. Deze regeling maakt deel uit van het 
medezeggenschapsstatuut.  

 



 
 
Raad van Toezicht (CvB)  
De voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) heeft aangekondigd te vertrekken. De overige leden van de 
huidige raad hebben er voor gekozen extern op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter. Er is, mede ism met 
de CUR, een profielschets opgemaakt. De wervingsadvertentie komt aanstaande zaterdag in de krant. Op 23 en 
24 juni a.s. zijn de selectiegesprekken waarbij ook een afvaardiging van de CUR aanwezig is.  
  
Op 25 oktober 2016 heeft de CUR een overleg met RvT.  
  
Voortgang verzuimbeleid en arbo, gesprekkencyclus en overdracht naar IKC Palet (CvB)  
Verzuim: Er is ism de CUR een communicatieplan introductie verzuimbeleid opgesteld. Er zijn 4 
infobijeenkomsten gepland in juni voor het onderwijspersoneel. 
  
Gesprekkencyclus: Het CvB licht toe dat het kader hiervoor is vastgesteld. Nu moet nog het tijdspad worden 
uitgezet om de instrumentaria te ontwikkelen. De werkgroep is bezig met een overgangsbeschrijving.  
De CUR wordt bij de proces betrokken.  
 
Overdracht naar IKC Palet: De CUR meldt dat de medewerkers hebben aangegeven dat ze inzake de overdracht 
geen vragen meer hebben. Deze zijn naar tevredenheid beantwoord. Alleen zijn er nog vragen op individueel 
niveau inzake scholing.   
   
Sluiting van de vergadering  
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor hun aanwezigheid. De volgende, reguliere CUR 
vergadering is gepland op 21 juni  2016 om 19.30 uur op het kantoor van Stichting UN1EK.  
  
  
  
 

 


