
 
 
Notulen tussentijdse vergadering CUR 
 
Datum:  1 juni 2016 
Plaats:  Kantoor Stichting Un1ek 
Tijd:  19.00 -21.30 uur 
 
Aanwezig CUR: Noortje Smit (voorzitter), Saraab Fallaha (vice voorzitter), Cynthia Roos (secretaris), Esmiralda 
Poulus, Lennert Verhoog, Sander Halkes, Angela van Hecke, Caroline van 't Veer. 
Ambtelijk secretaris en notulist: Christine Baris 
 
Opening en vaststellen agenda. 
De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt met een aantal punten uitgebreid. Deze zijn 
ondergebracht bij Diversen.  

 
Diversen 
CUR Vergadering van 21 juni 2016 
Op de agenda van 21 juni zullen de volgende onderwerpen worden gezet: SB raad, adviesraad, Open Vensters 
en meerjarenbegroting (mits tijdig de stukken hiervoor worden aangeleverd).  
 
Verzuim 
Afgevaardigden CUR bij infobijeenkomsten Verzuim voor onderwijspersoneel zijn: 
Woensdagmiddag 15 juni: Saraab Fallaha, woensdagavond 15 juni: Noortje Smit, woensdagmiddag 22 juni: 
Saraab Fallaha en woensdagavond 22 juni: Caroline van 't Veer (met als back-up Angela Hecke). 
 
Vooroverleg Meerjarenbegroting 
SVZ: de afspraak voor een vooroverleg op 15 juni 2016 is gecanceld. Er is nu een afspraak op 7 juli ingepland. 
Dit is na de CUR vergadering van 21 juni a.s.. Er is hier blijkbaar sprake van een misverstand, want dat is niet de 
bedoeling. Er zal  een nieuwe een afspraak vóór de CUR vergadering worden gemaakt.  
 
Gesprekkencyclus 
Saraab Fallaha en Noortje Smit worden de afgevaardigden van de CUR die zijn betrokken bij de voortgang.  
 
Adviesraad 
De Adviesraad is nog niet actief. Er is nog onduidelijkheid over de rol van de Adviesraad in de nieuwe 
medezeggenschapsstructuur. Er zullen straks onderwerpen op de agenda van de CUR komen te staan waarbij 
de adviesraad moet worden betrokken. Afgesproken wordt dat er een document Adviesraad wordt opgesteld 
door Angela van Hecke. Ook zal sowieso 23 augustus 2016 de kick-off zijn voor de adviesraad. De adviesraad 
zal dan bijeenkomen en een afgevaardigde van de CUR zal deze vergadering voorzitten. De ambtelijk secretaris 
notuleert.  
De contactpersonen voor de CUR die bekend zijn zullen hierover tijdig worden geïnformeerd. Zijn ze niet 
bekend, dan zal de berichtgeving hiertoe via de directeuren/managers KC lopen.  
 
Reglement SB 
De medewerkers van het SB zijn niet vertegenwoordigd in een IKC raad. Er is daarom behoefte aan een SB 
raad. Het concept reglement SB raad is opgemaakt. Omdat er nog wel wat haken en ogen zijn bij het opstellen 
ervan zal aan Jochem Streefkerk een definitief concept worden voorgelegd. Ook zal aan Jochem gevraagd 
worden hoe hij aankijkt tegen de voorgestelde verdeling van de SB raad: 2 vertegenwoordigers opvang en 2 
van de onderwijstak. 
 
Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. 
De reguliere CUR vergadering vindt plaats op 21 juni 2016 om 19.00 uur.  


