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Notulen vergadering CUR  
Datum: 19-02-2019, Plaats: Kantoor UN1EK, Tijd: 19.30 -22.30 uur. 
 
Aanwezig:  
CUR: Daniëlle Clausing, Robin Hormann, Esmeralda Leydekkers, Petra Ouwens, Cynthia Roos (secretaris), Caroline van ’t Veer, 
Lennert Verhoog (voorzitter) 
Afwezig CUR: Saraab Fallaha 
Ambtelijk secretaris (AS): Mirjam Kool  
 

 
1.   Opening en vaststellen agenda 
    De voorzitter heet iedereen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2.   Mededelingen 

 
Namens DB:  
- Het verslag CUR 11/12/18 is online vastgesteld; 
- Uitvoeringsbesluit benoeming A. Norville (lid RvT): het jaartal waarop CUR besluit heeft genomen wordt 
 nog aangepast en het reglement/statuut wordt aangepast na verifiëring door de notaris; 
- Mediabericht 4/2/19 over kinderen naar huis sturen bij uitval leerkrachten: ter informatie en niet 
 duidelijk hoe UN1EK hierin staat; 
- ICT/SharePoint: via Veltwerk zijn een aantal ICT-vragen opgelost; Veltwerk meldde/adviseerde de CUR 
 om ook een SharePoint uitleg te laten organiseren. 
- Werkgroep Planning & Plaatsing: uitnodiging d.d. 11/2/19 vanuit het CvB voor afgevaardigde CUR.  
 Actie Lennert Verhoog: zal naar het CvB reageren zelf deel te willen nemen. 
- De bestuurssecretaris/ambtelijk secretaris hebben vanmiddag periodiek overleg gehad om de 

werkprocessen beter op elkaar af te kunnen stemmen. 
- De CUR ontvangt binnenkort ter instemming het plan/protocol ziekteverzuim. 
 
Namens CUR: geen mededelingen. 
 
Ingekomen stukken (na verzending agenda):  
- Klanttevredenheidsonderzoek: uitnodiging van Jeroen Smeulders voor een CUR-afgevaardigde om mee 

te luisteren/denken wat nodig is voor een goed op te zetten klanttevredenheidsonderzoek. De 
bijeenkomst vindt plaats op 26/2 van 14.00-16.00 uur. De CUR spreekt af om de lijst met input van de 
Adviesraad aan te leveren (actie Cynthia Roos). Een verdere afvaardiging lijkt de CUR niet nodig. 

- Opleidingsplan 2019: de instemmingsaanvraag wordt door de commissie P&O opgepakt en zij zullen de 
 CUR adviseren hoe hierop te reageren voor 22/3. 
- Begroting 2019: de commissie Financiën zal zich verdiepen in deze stukken en eventueel nog een 
 afspraak inplannen met de financieel verantwoordelijke om vervolgens de CUR te adviseren. 
 

3.    Commissies 
 - Update Adviesraad 29/1: de uitkomst is rondgestuurd naar de CUR-leden en de signalen vanuit de 
  Adviesraad zijn doorgestuurd naar het CvB. Vanavond is een telefonisch overleg geweest tussen Claudia 
  Doesburg en Cynthia Roos over de diverse signalen die bij de CUR zijn binnengekomen.  
  Actie Mirjam Kool: op 4/3 in de middag een agenda/vooroverleg CvB-DB incl. bespreking van de  
  opvolging van de eerder doorgegeven signalen. Wat heeft voor het CvB prioriteit en hoe wordt dit  
  aangepakt? Wat is de rode draad? Tijdens de CvB-CUR-vergadering 18/3 zou de CUR Jeroen Smeulders 
  willen uitnodigen om een update te komen geven over hoe het loopt bij Verkoop & Services. 
 - Dagelijks Bestuur: Cynthia Roos (secretaris en ouder-school afgevaardigde) verlaat per 1/8 de  
  CUR. Actie Cynthia Roos: voor de meivakantie zal een vacature-advertentie uitgezet worden.  
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 - Commissie Arbo: het gesprek met de Arboarts levert het aandachtspunt op om gesprekken met  
  langdurig zieken te beleggen bij wie het hoort in plaats van bij de Arboarts. 
 - Commissie P&O: instemmingsverzoek opleidingsplan 2019 oppakken. 
 - Commissie Financiën/Huisvesting: begroting 2019 oppakken. 
 - Commissie IKC en Kwaliteit: geen nieuws. 
 - Commissie Strategie 5/2: de samenvatting van de laatste sessies is aan de CUR-leden doorgestuurd. De  
  werkgroep Wetenschap is nog niet akkoord met hun samenvatting. 7 Maart is de volgende afspraak. De 
  CUR-afgevaardigden vragen zelf na of zij wel/niet dienen aan te haken, omdat ze voor de extra  
  bijeenkomst niet zijn uitgenodigd. 
 - Commissie bijeenkomst 9/5: het draaiboek incl. communicatieplan wordt toegelicht en welke acties 
  genomen gaan worden. Met Ethel van Deventer wordt afgestemd wat zij nog voor haar vertrek kan 
  oppakken en wat de CUR zelf dient voor te bereiden. 
 - Werkgroep Staking: er is geen bijeenkomst geweest, maar de volgende staking is op 15/3. Zolang de 
  school voldoet aan de urennorm onderwijs heeft het CvB begrip voor staken ter verbetering van het 
  onderwijs en sluiting van de school.  Actie DB: volgend agenda overleg primaire reacties teruggeven aan 
  CvB en diverse besluiten per school. 
-  Commissie Financiën: Robin Hormann zal gaan deelnemen aan deze commissie. 

 
4.  Integrale actielijst 

Het DB vraagt bij de CUR-leden aandacht voor de integrale actielijst op SharePoint. Esmeralda Leydekkers 

kijkt hoe de lijst binnen SharePoint meer zichtbaar gemaakt kan worden voor de CUR-leden. 

 

5.  Sparringthema: merknaam UN1EK 
Daniëlle Clausing begeleidt de CUR om op een ludieke wijze meer inzicht te krijgen in hoe het imago 

UN1EK beleefd wordt en wat de doelgroep voor UN1EK is. De uitkomst wordt besproken en na de 

vergadering nog schriftelijk door haar met de CUR gedeeld. 

  

6.  Volgende vergadering 
- 12 maart 2019 digitale Adviesraad (én 3 april een fysieke Adviesraad). Onderwerpen 12/3: 
 terugkoppeling formatie, input voor een update van het medezeggenschapsreglement en 
 terugkoppeling van de signalen uit de vorige Adviesraad). 
- 4 maart 2019: informeel overleg tussen DB en CvB met voorkeur tussen 12.00-17.00 uur. 
- 18 maart 2019 (CvB-CUR) 
- 19 maart 2019 (RvT-DB CUR) 
- 15 april 2019 (CUR) 
- 09 mei 2019 UN1EK brede medezeggenschapsbijeenkomst 

  

7.  Rondvraag, evaluatie en sluiting 
  - Robin Hormann geeft aan dat het financiële deel van het UN1EK jaarverslag 2017 leeg is. 
  - Er zal een inleidingstekst worden aangereikt aan de CUR-leden ter introductie van deelname aan de  
   decentrale raden. Het doel is zichtbaarheid en contact vanuit de CUR en vice versa. 
  - Jaarverslag CUR 2018: pakt Mirjam Kool op en zal in april worden vrijgegeven. 

 
Commissies: 

 Dagelijks Bestuur (Lennert/Cynthia/Mirjam) 

 Financiën en huisvesting en juridische aangelegenheden (Cynthia/Caroline/Esmeralda/Robin)     

 P&O / Arbo (Saraab/Daniëlle/Petra)    

 IKC en kwaliteit (Caroline/Lennert/Petra)  

 Stakingswerkgroep (Daniëlle resp. Saraab) 

 Binnenkring Lerarentekort (Daniëlle) 

 Algemeen strategisch beleid/Christelijke identiteit (Petra/Saraab/Caroline/Daniëlle) 
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Actielijst 
 

CvB-CUR  Wat  Wie  Deadline/S.v.Z
.  

1-20190121 Instemmingsbesluit Opleidingsplan 2019 CvB 20190322 

2-10190121 9/5 brede mz bijeenkomst organiseren CUR/EvD 20190509 

3-20190121 Begroting 2019 afronden en CUR betrekken CvB 20190318 

2-20181001 Benoemingsprocedure lid RvT vastleggen in reglement RvT 20190322 

Algemeen Lonen en beloningsverschillen in najaar agenderen>wetswijziging WOR > via werkgroep  
oppakken (binnenkring Personeel) 

DB 2019? 

7-20180515  Instemmingsaanvraag Bestuurssecretaris in combinatie met Functiehuis. CvB  2019 

13-20171106  Overlegmodel PMR met opslagfactor 35% evalueren; eens per 3 jaar noodzakelijk  CvB  2019  

15-20171106  Bedrag bestemmingsreserve en voorbeeld uitvoeringsplan voorleggen aan CUR, na de 
definitieve accountantscontrole in juni; besproken in OV 10/9. 6/11: wordt door Eric bij 
Claudia neergelegd 

CvB  20190318  

 

CUR  Wat  Wie  Deadline/S.v.Z.  
1-20190219 Uitvoeringsbesluit benoeming A. Norville: jaartal besluit CUR wordt nog aangepast en 

reglement/statuut wordt artikel over rol CUR opgenomen. 

RK 20190228 

2-20190219 SharePoint uitleg aan CUR door Veltwerk>Michael de Lange vragen MK>MdL 20190228 

3-20190219 Deelname aan werkgroep Planning & Plaatsing>Lennert Verhoog reageert zelf naar CvB 
deel te willen nemen 

LV 20190222 

4-20190219 Instemmingsverzoek protocol ziekteverzuim RK z.s.m. 

5-20190219 Deelname bijeenkomst Klanttevredenheidsonderzoek: de CUR spreekt af om hiertoe de 
lijst met input van de Adviesraad aan te leveren. 

CR 20190222 

6-20190219 Instemmingsaanvraag Opleidingsplan 2019 oppakken en besluit uiterlijk 22/3 Cie P&O 20190318 

7-20190219 Begroting 2019 doornemen en advies aan CUR hoe te reageren naar CvB Cie Fin. 20190318 

8-20190219 4/3 agenda/vooroverleg inplannen incl. bespreken opvolging doorgegeven signalen + 
signalen staking 15/3 

MK 20190219 

9-20190219 Vacature CUR ouder-school geleding voor meivakantie publiceren CR>EvD 20190331 

10-20190219 Commissie bijeenkomst 9/5: communicatie plus momenten met EvD afstemmen + 
totaallijst contacten aanmaken 

Cie 9/5 

EL 

20190228 

11-20190219 Integrale actielijst CUR meer zichtbaar maken op SharePoint EL 20190228 

12-20190219 Sparringthema merknaam UN1EK 19/2: uitkomst schriftelijk aan CUR sturen DC 20190228 

13-20190219 Volgende Adviesraad: 12/3 digitaal organiseren en 3/4 weer fysiek.  
Onderwerpen 12/3: terugkoppeling formatie, input update mz reglement en 
terugkoppeling signalen uit vorige Adviesraad. 

CR 20190228 

14-20190219 Inleidingstekst voor CUR-leden die deelnemen aan decentrale raadsvergadering CR 20190318 

15-20190219 CUR-jaarverslag 2018 MK April 2019 

4-20181231 Update CUR-reglement via Jochem Streefkerk CR 20181231 

 

 

 


