
 

 
 

CUR JAARVERSLAG 2018 
 

 

 

Beste lezer,  

 

In dit jaarverslag schetst de Centrale UN1EK Raad (CUR) u waar we ons voor hebben ingezet 

in het jaar 2018. Het was een druk jaar waarin veel onderwerpen langs de CUR zijn gekomen. 

Dit geeft aan hoe belangrijk het is om vanuit de medezeggenschap mee te denken en te praten 

en invloed uit te oefenen op besluiten die door UN1EK genomen worden. Samen wil je het 

beste bereiken voor de kinderen en hun ouders, de organisatie en zijn medewerkers. 

Inmiddels is het april 2019 en zijn we alweer beland in 

ons laatste jaar van de vierjarige zittingstermijn van de 

CUR. Met alle ontwikkelingen om ons heen blijft UN1EK 

en de medezeggenschap een onophoudelijk dynamisch 

en leerzaam samenspel. 

Lennert Verhoog  

Voorzitter Central UN1EK Raad  

april 2019 

  

Jaarverslag 2018 - Centrale UN1EK Raad 

De Centrale UN1EK Raad (CUR) draagt bij aan een vooruitstrevende unieke organisatie waarbij 

de kinderen centraal staan. Dit is mogelijk door vroegtijdig betrokken te zijn bij wat er speelt en 

daarover kritische vragen te stellen, thema’s binnen UN1EK te volgen en te koppelen aan het 

strategisch beleidsplan, door input te vragen en informatie te delen met collega’s en ouders. Dat 

UN1EK een vooruitstrevende organisatie is, merkt de CUR ook in 2018 weer aan de verzoeken 

die van buitenaf komen om toe te lichten hoe de unieke medezeggenschapsstructuur werkt. De 



secretaris en voorzitter van de CUR zijn uitgenodigd bij collega organisaties en de secretaris 

van de CUR heeft een presentatie gegeven bij een collega organisatie. Ook zijn 

medezeggenschapscollega’s van andere schoolbesturen op bezoek geweest om van de 

secretaris uitleg te krijgen hoe UN1EK de medezeggenschap heeft georganiseerd. 

  

Leden 

De CUR hanteert een vierjarige zittingstermijn en bestaat uit acht leden: twee ouders vanuit de 

oudergeleding opvang, twee ouders vanuit de oudergeleding onderwijs, twee medewerkers 

vanuit de personeelsgeleding onderwijs en twee medewerkers vanuit de personeelsgeleding 

opvang. Daarnaast wordt de CUR bijgestaan door een freelance ambtelijk secretaris. 

  

De volgende leden maken in 2018 deel uit van de CUR: 

Lennert Verhoog (voorzitter; ouders opvang); 

Cynthia Roos (secretaris; ouders onderwijs); 

Daniëlle Clausing (DB-lid; personeel onderwijs); 

Caroline van ’t Veer (lid; personeel onderwijs); 

Saraab Fallaha (lid; personeel opvang); 

Angela van Hecke (lid; personeel opvang) opgevolgd door Petra Ouwens per 1 oktober 2018; 

Sander Halkes (lid; ouders onderwijs); 

Esmeralda Verhagen (lid; ouders opvang) per 5 februari 2018 

Mirjam Kool (freelance ambtelijk secretaris). 

  

Vergaderingen 

In 2018 hebben er in de avonduren elf reguliere vergaderingen plaatsgevonden, waarvan zes 

met het College van Bestuur. Hiernaast vonden er diverse vergaderingen plaats op commissie 

niveau en heeft aansluiting plaatsgevonden vanuit de CUR bij werkgroepen uit de organisatie. 

Verslagen van de vergaderingen kunt u terugvinden via de website van UN1EK. 

De CUR heeft wederom een druk maar boeiend jaar achter de rug. Er zijn veel ontwikkelingen 

binnen UN1EK, waarbij de CUR betrokken wordt; dit doet UN1EK goed, waardoor CUR en 

College van Bestuur samen intensief optrekken.  

  

 

 

 

 

Vlnr Esmeralda Verhagen Eric Boerhout (VRZ College van Bestuur.), 

Cynthia Roos, Lennert Verhoog Petra Ouwens Caroline van 't Veer, 

Robin Hormann, Daniëlle Clausing,   

Op de foto ontbreken: Saraab Fallaha (CUR) door Claudia Doesburg ( 

College van Bestuur).  

 

https://un1ek.nl/centrale-un1ek-raad/


Onderwerpen 

Belangrijke onderwerpen die de CUR het afgelopen jaar heeft besproken zijn onder andere: 

-Kaderbrief 2019 

-Herbenoeming voorzitter College van Bestuur 2018-2022 

-Evaluatie interne audits 

-Behoud externe certificering 

-Huisvesting en doordecentralisatie 

-Beloningsdifferentiatie lerarentekort 

-Stakingen 

-Actieplan Lerarentekort 

-Sollicitatieprocedure schooldirecteur door toevoeging MT-lid aan selectiecommissie 

-Protocol schoolzwemmen 

-Verkoop & Services 

  

Raad van Toezicht 

Er is tweemaal per jaar overleg met de Raad van Toezicht. Eenmaal tussen beide dagelijks 

besturen en eenmaal met de CUR met als hoofdthema’s voor 2018 ‘strategie” en “af te spreken 

procedure nieuw lid RvT’. 

  

Advies in instemming 

Er is advies gegeven over de volgende onderwerpen: 

-Renovatie De Schakel (instemming verleend aan investering en overeenkomst) 

-Wijziging reglement RvT inz. benoeming bestuurder 

-Meerjarenbegroting 2018-2022 

-Pedagogisch curriculum en werkplan 

-Personenregister VOG 

-Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht 

-Tarieven opvang 2019  

  

De CUR heeft instemming verleend aan: 

-Formatie onderwijs 2018-2022 

-Opleidingsplan 2018 

-Privacyreglement en informatie- en privacybeleid 

-Data Protection Officer 

-Bewerkersovereenkomst I-FOURC 

-Functieprofiel en benoeming preventiemedewerker 

-Functieprofiel nieuw lid RvT 

-Veiligheid- en gezondheidsbeleid 

-Voordracht CUR en benoeming 2e externe vertrouwenspersoon M. Corba (Integriteitsbeleid) 

-Uittreding uit het Vervangingsfonds (VVF) met eigen risico van 14 dagen; deze besluitvorming 

is echter nog niet uitgevoerd met toegelichte onderbouwing aan de CUR en wordt in 2019 

verder opgepakt.  



 

Adviesraad 

De adviesraad heeft een klankbordfunctie. Dit jaar is de adviesraad achtmaal samengekomen. 

Soms is het niet nodig om fysiek bij elkaar te komen en wordt input digitaal uitgewisseld tussen 

CUR en adviesraad. De CUR hecht veel waarde aan de input vanuit de adviesraad om zo 

verbonden te blijven met wat er speelt bij de decentrale medezeggenschapsraden. Omgekeerd 

kan de CUR via de adviesraad de decentrale medezeggenschap bevragen op onderwerpen. De 

aanwezigheid van een afvaardiging vanuit alle decentrale medezeggenschapsraden (ongeacht 

of dit een IKC-Raad, MR of OC betreft) tijdens deze adviesraden draagt bij aan verbinding en 

kennisuitwisseling binnen de medezeggenschap en binnen UN1EK. 

  

Commissies 

Via de CUR-commissies P&O/Arbo, Financiën & Huisvesting en IKC & Kwaliteit worden advies- 

en/of instemmingsaanvragen inhoudelijk voorbereid, zodat vervolgens de CUR weloverwogen 

zijn besluit kan nemen. Deze voorbereiding gebeurt door onder andere overleg te hebben met 

de betreffende verantwoordelijken binnen UN1EK. Daarnaast neemt nog een CUR 

afgevaardigde deel aan de UN1EK strategiewerkgroepen, de Stakingswerkgroep, de 

Binnenkring lerarentekort en het onderzoek Verkoop & Services. 

 

 

   

 

 

 

Verbinding 

In 2018 heeft de CUR samen met het College van Bestuur besloten om een UN1EK brede 

medezeggenschapsbijeenkomst te gaan organiseren. Dit om meer verbinding tussen de 

decentrale raden en de CUR te gaan stimuleren en zo ook gemakkelijker elkaar weten te vinden 

en kennis te delen. Deze bijeenkomst is gepland op 9 mei 2019. Met externe 

medezeggenschapstrainers wordt een afwisselend programma met korte workshops in elkaar 

gezet. 

  

 

 



 

Training 

Training is belangrijk in de ontwikkeling en professionalisering van de CUR. De uitdaging is hier 

een gezamenlijk moment in te plannen aangezien men aangewezen is op de avonduren. Echter 

is er altijd een oplossing op het moment de CUR-leden zich hiertoe flexibel opstellen.   

  

Contact 

De leden van de CUR staan altijd open om op de werkplek het contact met u te hebben. 

Wilt u liever uw vraag of suggestie centraal bij de CUR indienen? E-mail dan CUR@un1ek.nl . 
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Ons postadres is:  

cur@un1ek.nl 
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