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Notulen vergadering CUR (overleg met CvB)  
Datum: 05-02-2018,  Plaats: Kantoor UN1EK, Tijd: 19.00 -21.15 uur       
 
Aanwezig:  
CUR: Daniëlle Clausing, Saraab Fallaha, Sander Halkes, Esmeralda Leydekkers, Cynthia Roos (secretaris), Caroline van ’t Veer, 
Lennert Verhoog (voorzitter) 
CvB: Eric Boerhout, Claudia Doesburg 
Ambtelijk secretaris: Mirjam Kool  
 
Afwezig met kennisgeving:  
CUR: Angela van Hecke 
CvB:  
 
 

Nr. Wat Wie Deadline/S.v.Z. 

1-20180205 Avonturijn: rapport met advies in februari verwacht en bespreken met CUR CvB 20180319 

2-20180205 Doordecentralisatie: Na 7/2 laat het CvB weten wat er van de CUR verwacht wordt, waaronder ergens 
begin maart het contact met de andere medezeggenschapsorganen om het verdere proces te 
verkennen.   

CvB 20180209 

3-20180205 De Schakel: Het risicorapport ontvangt de CUR nog. De financiering is de laatste hobbel om daarna met 
de commissie Financiën door te nemen. 

CvB 20180209 

4-20180205 Reactie CvB op voorstel facilitering en urenbesteding CUR na CvB bespreking 6/2 CvB 20180209 

5-20180205 Plan van Aanpak Kaderbrief 2019: CUR vroegtijdig betrekken CvB 20180319 

6-20180205 Instemmingsverzoek Veiligheid- en Gezondheidsbeleid: CUR behandelt beantwoording vragen CUR 20180319 

7-20180205 Instemmingsverzoek bewerkersovereenkomst IFourC: CUR is in afwachting van beantwoording vragen CvB 20180209 

8-20180205 Instemmingsverzoek Opleidingsplan: CUR behandelt beantwoording vragen CUR 20180319 

9-20180205 Instemmingsverzoek Functiehuis: CUR is in afwachting van document CvB 20180209 

10-20180205 Instemmingsverzoek Preventiemedewerker: CUR is in afwachting van instemmingsverzoek CvB 20180319 

11-20180205 Vertrouwenspersoon: CUR zal voorstel tot 2e VPI indienen CUR 20180319 

12-20180205 Instemmingsverzoek Data Protection Officer: CUR behandelt instemmingsverzoek CUR 20180319 

13-20180205 Agendapunt Services, Lerarentekort, PM tekort terug op de agenda CvB-CUR 20180319 

14-20180205 Strategisch beleid na de zomer op de agenda>risicobeleid met ook een afvaardiging CUR + RvT + 
managers/Directeuren; implementatie 2019 

CvB 20180801 

11-20171214 CvB terugkoppeling schoolzwemmen na DMT 6/2 CvB 20180209 

4-20171106 In mei 2018 komt er nieuwe wetgeving AVG (algemene verordening gegevens bescherming); het CvB is 
via een werkgroep hier mee bezig en als e.e.a. in kaart is gebracht, trekt het CvB de CUR er ook bij. 

CvB 20180319 

5-20171106 Wijzigingen inz. VVF opnieuw als instemmingsaanvraag indienen bij de CUR. CvB 2018 

13-20171106 Overlegmodel PMR met opslagfactor 35% evalueren CvB 2018 

15-20171106 Bedrag bestemmingsreserve en voorbeeld uitvoeringsplan voorleggen aan CUR. In april vergadering, na 
de definitieve accountantscontrole 

CvB 20180415 

5-20170906 Terugkoppeling resultaat interne audits aan CUR na CvB bespreking 12/2. CvB 20180213 

16-20170906 Overzicht interne wijzigingen managers kinderopvang> Mirjam vraag Denise om CUR mee te nemen. Mirjam/Denise continu 

    
CUR-voorbespreking 
 
1. Opening, vaststellen agenda en nalopen actiepunten 14-12-2017  
De voorzitter, Lennert Verhoog, opent de vergadering. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld en de actielijst geactualiseerd. 
 
2. Mededelingen 
 
Mededelingen DB: 
- Esmeralda Leydekkers (ouders opvang) start vandaag als nieuw CUR-lid. Een korte voorstelronde vindt plaats. 
- Adviesraad 22/2 (CUR afvaardiging: Daniëlle Clausing/Sander Halkes). Agendapunten: eerste signalen Kindplanner;  
 stakingswerkgroep, AVG bekendheid op locaties. 
- Stakingswerkgroep: n.a.v. een vraag wordt besproken, dat de werkgroep een adviesrol heeft richting het CvB en dat de CUR 
 geen formele rol heeft inzake de stakingen; wel wil de CUR geïnformeerd worden over organisatie buitenschoolse opvang, 
 verplichte jaarlijkse onderwijstijd en al dan niet doorbetalen salarissen personeel tijdens staking. Verder zal de CUR het CvB 
 verzoeken om goede communicatie naar ouders en personeel. 



   
 

 2  
 

- Binnenkring lerarentekort: mobiliteit is gesprekspunt. 
- RvT 5/3 agendapunten: ontwikkeling managers, staking versus kwaliteit, doordecentralisatie. 
- Coachingstraject: 31/1 is verschoven naar 14/2, zodat iedereen aanwezig kan zijn. 

   
Mededelingen CUR: 
Geen mededelingen. 
 
Ingekomen stukken: 
- Adviesaanvraag  
 
3. Voorbespreken CvB-CUR agenda 
De CvB-CUR agenda wordt voorbesproken. 
 
CvB-CUR 
 
4.  Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter heet het CvB welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Esmeralda Leydekkers wordt welkom geheten. 
 
5. Mededelingen   
 
Mededelingen CvB: 
- Schoolzwemmen: terugkoppeling komt na het DMT 6/2. 
-  Avonturijn: momenteel loopt er een onderzoek door een extern bureau hoe Avonturijn governance technisch verder zou 
 kunnen gaan; het rapport met advies wordt in februari verwacht. 
- Doordecentralisatie: dit is volop in proces; de betreffende RvT’s en medezeggenschapsorganen dienen hierin meegenomen 
 te worden; het vertrouwen in een samenwerking dient van alle partijen te komen, ondanks de verschillende belangen. Na 
 woensdag laat het CvB weten wat er van de CUR verwacht wordt, waaronder ergens begin maart het contact met de andere 
 medezeggenschapsorganen om het verdere proces te verkennen.   
- De Schakel: half februari is een bijeenkomst met de nieuwe accountant gepland om nogmaals de business case met het oog 
 op de mogelijke risico’s te doorlopen. Het risicorapport ontvangt de CUR nog. De onderwijsinspecteur blijkt hierop ook geen 
 antwoord te gaan geven. Conclusie: pas achteraf weet Un1ek of de juiste keuze is gemaakt. De accountant heeft aangegeven 
 dat het geen invloed heeft op het afgeven van een accountantsverklaring. De financiering is de laatste hobbel om het daarna 
 met de commissie Financiën door te nemen. 
-  AVG: een werkgroep is hier druk mee aan de slag. 
- Interne audits: er hebben 4 audits plaatsgevonden. Het CvB ontvangt volgende week maandag een centrale analyse om te 
 bespreken. Daarna zal deze met de CUR worden besproken.  
- Voorstel facilitering en urenbesteding CUR: dit wordt morgen besproken en daarna volgt een terugkoppeling aan de CUR. 
- Onderwijs & Ouders: Un1ek is door Onderwijs & Ouders als pionier medezeggenschap naar voren geschoven. Het Spectrum 
 gaat dit verder met hen oppakken.   
 
Mededelingen CUR:  
- RvT 5/3; 
-  Commissie Financiën 26/2;  
- Adviesraad op locatie 22/2 
- Stichting Flore: per 1/1/18 is hier opvang/onderwijs samengegaan en zij willen graag ervaringen CUR horen; 
- Kick-off coaching van 31/1 naar 14/2. 
 
6. Notulen CvB-CUR d.d. 14 december 2017 
De notulen 14/12 worden goedgekeurd en vastgesteld; de actielijst geactualiseerd.  
 
7. Kaderbrief 2018 
De CUR heeft zijn advies met aandachtspunten uitgebracht. De samenwerking met de RvT in dit traject was plezierig.  
De besproken inhoudelijke punten zijn verwerkt. Een deel van het document lag al bij de schooldirecteuren, voordat de CUR zijn 
advies had gegeven en dat gaf wat ruis. 
Het CvB vindt het een goed advies en zal de CUR tijdig betrekken in het plan van aanpak 2019. 
 
8. Pedagogisch werkplan 
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De CUR heeft zijn advies uitgebracht. 
Opgemerkt wordt nog door de CUR om in het vervolg notities vanaf het begin goed te onderbouwen om het proces te kunnen 
versnellen. 
 
9. Veiligheid- en gezondheidsbeleid 
Dit onderwerp is instemmingsplichtig. 
De CUR had zijn eerste vragen per mail gesteld en vanmiddag kwam daarop een antwoord binnen. Het lukt de CUR niet om nu in 
de vergadering al met een reactie te komen, waardoor het onderwerp wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering of als 
mogelijk eerder. 
 
10. Bewerkersovereenkomst IFourC 
Dit onderwerp is instemmingsplichtig. 
De CUR heeft zijn eerste vragen per mail gesteld, maar nog geen reactie ontvangen. 
Als opmerking wordt alvast aan het CvB meegegeven om het juiste postbusnummer op de overeenkomst te vermelden. 
 
11. Opleidingsplan 2018 
Vanmiddag heeft de CUR een reactie ontvangen op zijn besluit (nog geen instemming) in december betreffende het 
Opleidingsplan. De werkgroep (Lennert Verhoog, Caroline van ’t Veer, Angela van Hecke) pakt dit op en het streven is om 
uiterlijk de volgende vergadering of als mogelijk eerder met een reactie te komen. 
 
12. Functiehuis 2018 
P&O heeft een document opgesteld, maar dit is nog niet door de CUR ontvangen. 
Het CvB gaat dit na. 

 

13. Preventiemedewerker 
Afhankelijk van de voortgang met het Functiehuis wordt hiervoor een instemmingsaanvraag ingediend bij de CUR om o.a. de 

taken te formaliseren, die nu informeel door Esther van Rij worden opgepakt. 

14. Vertrouwenspersoon 
De CUR wacht nog op input van zijn werkgroep om een voorstel aan het CvB te kunnen doen voor een tweede VPI. 

  

15. Data Protection Officer 
Dit onderwerp is instemmingsplichtig. De CUR heeft hiertoe een nota oplegger met document ontvangen en zal een reactie gaan 
voorbereiden. 

 

16. Bestemmingsreserve 
Dit onderwerp is instemmingsplichtig en wordt doorgeschoven naar de april vergadering, na de definitieve accountantscontrole. 
De accountants zoeken nu uit welk plan er achter zit en over welk bedrag het gaat.  
 
17. Volgende CvB-CUR vergadering 
-Adviesraad op locatie: donderdag 22 februari 2018 
-Commissie Financiën: 26 februari 2018 
-RvT-CUR: maandag 5 maart 2018 
-CUR: dinsdag 6 maart 2018 
-CvB-CUR: maandag 19 maart 2018   
 
18. Rondvraag en sluiting CvB-CUR vergadering 
- Verkoop & Services: door drukte/aanvragen loopt de service niet zoals zou moeten; er wordt ook “nee” verkocht en dat maakt  
 het lastig. Ook andere organisaties hebben te maken met dit capaciteitstekort. Een andere probleem is dat er ook niet genoeg 
 personeel is met de huidige drukte en de huidige arbeidsmarktkrapte. Er worden wel allerlei maatregelen genomen door 
 Un1ek, maar de balans moet weer gevonden worden. De ouders dienen nog te wennen aan het nieuwe systeem Kindplanner. 
 De communicatie (geen reactie kan niet) dient verbeterd te worden. 
 De volgende vergadering komt dit punt gecombineerd (Services, Lerarentekort, PM te kort) terug op de agenda  
 
- Strategisch beleid: dit komt na de zomer op de agenda>risicobeleid met ook een afvaardiging CUR + RvT + managers/  
 Directeuren; implementatie 2019. 
 
- Afgesproken wordt dat Eric Boerhout aansluit bij de CvB-CUR vergadering, afhankelijk van de onderwerpen. 
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Het CvB wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en inbreng en verlaat de vergadering. 
 
CUR-nabespreking 
 
19. Korte nabespreking CvB-CUR vergadering 
Er volgt een korte nabespreking. 
 
20. Rondvraag en sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. 


