
    

Notulen vergadering CUR   

Datum:   25-06-2019 
Plaats:   Kantoor UN1EK 
Tijd:   19.30-21.30 (uitgelopen naar 23.00 uur) 
  
Aanwezig:   
CUR: Daniëlle Clausing, Robin Hormann, Esmeralda Verhagen, Petra Ouwens, Cynthia Roos (secretaris), Caroline 
van ’t Veer, Lennert Verhoog (voorzitter), Saraab Fallaha  
Afwezig CUR: nvt 

 
Agenda vergadering CUR 
 
Agendapunt           

 
1. Opening en vaststellen agenda   
 De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen toevoegingen op de agenda. 
  
2. Mededelingen   

  
  DB:  

 notulen RvT-DB CUR dd. 19-03-2019 zijn vastgesteld 

 samenwerking door AS M. Kool opgezegd 

 Reactie op Actieplan Verzuim 2019 verzonden. 

 Nog geen reactie ontvangen vanuit CvB of P&O. 

 Wervingsevent 11-06-2019  
Dit punt komt aan de orde in de vergadering CUR-CvB op 08-07-2019 en zal worden 
(voor)besproken in het vooroverleg met het CvB. Actie: DB.   

 Bezoek Renolution 19-06-2019 
Interessant om te zien in de praktijk, waartoe de tot nu toe besproken plannen leiden. Op Social  
media zijn foto’s en een stukje gedeeld. Aanwezig waren Eric Boerhout (CvB), Cynthia Roos (CUR),  
Mirjam Vermeer (Schakel) en Jacky Silos (Gemeente). 

 Prijs Ouders & Onderwijs Schakel 
Prijs is deels opgebruikt; Restant bedrag is gestort, dit zal worden gebruikt met de opening van 
het nieuwe gebouw. 

 Afspraak Sinn i.o.v schoolbestuur SOOOG en kinderopvang Kiwi 
Via CvB is Cynthia gevraagd om afspraak te maken met projectleider die de fusie begeleidt om 
hen te informeren hoe UNEK de medezeggenschap heeft vormgegeven. 

 Vergaderverslagen bijwonen IKC-raadsvergaderingen 
Niet iedereen heeft het formulier ingevuld.  Nog niet iedereen heeft het ingevuld. Voorstel wordt 
aangenomen dat we terugkoppeling IKC-/MR/)C-vergaderingen als vast agendapunt op te nemen 
t.b.v. de terugkoppeling naar CUR als ook verslaglegging. Actie: CR 

 
Bezochte locaties:: 
Balkon (Robin 
Schakel, Ambacht (Cynthia) 
Spectrum, Groene Hoek, Bavinck (Caroline) 
Ark, PWA (Esmeralda) 
Kethel, Visnet (geen doorgang ivm situatie aldaar) (Lennert) 
Anker, Kindertuin (Danielle)  
Van Kampen (Petra); Kruidenpad heeft vooralsnog geen raad; BSO Outdoor heeft ook geen raad. 



Overall conclusie is dat de raden de aanwezigheid CUR op prijs stellen en de CUR graag terugziet. 
Verdere opleiding door middel van de opfrisworkshops is van belang. Niet iedere raad vergadert ook 
los van de directeur. Dit is wel aan te raden in het kader van de besluitvorming. Ook is de 
verslaglegging een punt van aandacht. Formele advies- of instemmingsaanvragen moeten worden 
ingediend bij de raad en hierop moet ook formeel vanuit de raad gereageerd worden. Dit moet 
worden vastgelegd als ook in de notulen. Dit om aan te tonen dat aan de wettelijke eisen wordt 
voldaan. Idee is om raden samen te brengen om van elkaar te leren, net zoals de directeuren 
inmiddels koppels vormen. Verder gaan we verder met nadere invulling geven aan de Adviesraad.  
Er zal nog verder worden nagedacht over de uitwerking. Actie: allen 
 
Enkele zaken: Bij de Kindertuin blijken ouders lastig te bereiken. Wel is er een actieve benadering 
van de ouders voor deelname aan IKC.  
Anker/MCPO (flexibele schil heeft flexibele taakstelling; vaste schil een vaste taakstelling; hoe 
omgaan bij langdurige ziekte? Wtf zou aangepast moeten worden, ook overige werkzaamheden 
zouden opgepakt moeten worden, maar dit gebeurt in praktijk schijnbaar niet. 
Vanuit CIE P&O vraagstelling doen aan hoofd P&O. Actie: Cie P&O. 
 
Fietsplan voor de kant van opvang; per 1-1-2015 is fietsplan via werkkostenregeling afgeschaft 
(voorfinanciering). Voorstel blijkt nu te zijn gedaan via CvB om eenzelfde regeling als bij onderwijs 
(via verrekening eindejaarsuitkering/vakantie) als bij onderwijs nu ook van toepassing te verklaren 
voor opvang. De CUR wacht de berichtgeving vanuit CvB af. 
 
CUR:  
- Terugkoppeling stand van zaken strategisch beleid door deelnemers werkgroepen 

 
De laatste bijeenkomst is niet bijgewoond door de CUR-leden. De bijeenkomst is kort dag 
aangekondigd. Echter inbreng CUR was ook hier niet echt nodig. De uitkomsten moeten nog 
gecommuniceerd worden. Actie: DB /vraag aan CvB voor volgende vergadering. 
 
Ingekomen stukken (na verzending agenda):  
 
Instemmingsaanvraag bestuursformatieplan; op agenda CUR-CvB 08-09-2019. Cynthia stuur deze 
door en Cie Financiën bereidt voor. Actie: Cie Financiën 
 

3. Notulen CUR 15-04-2019 & Actielijst   
Online vastgesteld; actielijst bijgewerkt. 
 

4. Samenwerking binnen de CUR    
- Samenwerking wordt besproken en standpunten uitgewisseld. 
- Verdeling Commissies 
 Dit blijft onbesproken. 
 

5. Adviesaanvraag Meerjarenbegroting 2019-2023    
De commissie Financiën heeft de adviesaanvraag bekeken en besproken. Opmerking is dat de CAO 

loonstijging is niet meegenomen in meerjarenbegroting. De vraag is of dit wordt gecompenseerd 

door overheid? Blijkbaar geldt de GPL-stijging van de overheid met terugwerkende kracht voor VO. 

Voor PO is het nog niet bekend). CAO Onderwijs is tot 2019, Opvang tot 2020.  

Cynthia zal de concept reactie CUR aanpassen aan de reacties Robin en Esmeralda. Na akkoord zal 

deze dan worden verzonden. Actie: Cynthia / Cie Financiën. 

Bekostiging lijkt in goede lijn mee te lopen. Voorheen per BRIN-nummer, nu is het een totaalbedrag, 

waarbij het bestuur de verdeling maakt. Kantekening bij Advies is dat vraag is hoe verdeling gaat 

plaatsvinden?  Actie: Esmeralda (check of deze toevoeging, vraagstelling in concept advies CUR 

opgenomen moet worden. 



6. Stand van zaken Verkoop & Services   
 Commissie IKC & Kwaliteit stellen concept reactie op o.b.v. antwoorden Jeroen t.o.v. gestelde vragen 

door de CUR via de Adviesraad. Te zijner tijd zal de CUR mogelijk aanschuiven in de werkgroep 
Kindplanner. 
Uitnodiging aan CUR voor de werkgroep/status werkgroep meenemen in de reactie 
naar Verkoop & Services 
Jeroen heeft bij Ark & Spectrum contact over de problemen die spelen (meenemen in advies 
naar Verkoop & services) 
> Actie: Lennert en Esmeralda 
 

7. Evaluatie en vervolg MZ-bijeenkomst    
Er zijn 38 reacties t/m 25-06-2019 ontvangen. Robin heeft een mooi overzicht en samenvatting 

gemaakt. De kwaliteit van de workshops wordt als matig beoordeeld. De CUR vindt ook dat Loof, 

ondanks de voorbereiding en de (op verzoek) aangeleverde informatie en stukken) de trainers zich 

onvoldoende hebben ingelezen op UN1EK en derhalve onvoldoende aansluiting bestond met de 

aanwezigen. Op de vraag of de bijeenkomst aan de verwachtingen voldeed is er een wisselend beeld. 

Uit de Tips en Tops komt naar voren dat men meer netwerktijd had gezien. Ook is het idee 

aangedragen om een splitsing te maken tussen netwerkborrel en masterclasses. Deze kunnen 

volgens de aanwezigen prima door de CUR zelf worden gegeven, dit in het verlengde van de 

opfrisworkshops die al plaatsvinden. De organisatie, locatie en catering werden zeer goed 

beoordeeld. Ook het initiatief vanuit de CUR om deze bijeenkomst te organiseren wordt als zeer 

positief gewaardeerd. Een ruime meerderheid (67%) wil graag een vervolg zien. Dit actiepunt zal dan 

ook door de CUR worden opgepakt. Verder zal er een terugkoppeling aan Loof uitgaan.  

Actie: Cynthia stelt concept reactie op, na akkoord uitzenden. 

8. Adviesraad 09-07-2019    
Besloten wordt deze in fysiek vorm te laten plaatsvinden in een informele sfeer op het 

servicebureau. Mogelijk met sta-tafels buiten afhankelijk van het weer.  

Onderwerpen die worden opgenomen op de agenda: 

- Praktische communicatie rondom  vacatures 

- Opnieuw vaststellen IKC-/MR/OC-reglement in nieuwe schooljaar 

- Meedenken met commissiewerk 

- Evaluatie 09-05-2019 en hoe verder in nieuwe schooljaar 

- Stand van zaken lerarentekort op de locaties 

- Terugkoppeling Verkoop & Services 

De volgende CUR-leden geven aan beschikbaar te zijn: Cynthia, Lennert, Esmeralda en Saraab.  

Actie: Cynthia verzorgt de uitnodiging. Degenen die uiteindelijk aanwezig zijn (dagvoorzitter en 

notulist) verzorgen ook het hapje en drankje. 

9. Voortgang werkzaamheden CUR   
- Opvang werkzaamheden AS 

Het voorstel dat de werkzaamheden van de ambtelijk secretaris (tijdelijk en in ieder geval tot  
01-11-2019) wordt overgenomen door Cynthia wordt door de CUR goedgekeurd. Voorstel naar CvB 
worden gedaan. Actie: Lennert. Op 01-07-2019 heeft het CvB aan Lennert aangeven dat men 
instemt met de invulling van de functie van AS door Cynthia in genoemde periode. CvB wil na de 
zomervakantie in overleg over de periode na 01-11-2019. 

- Per 01-09-2019 ontstaan er 2 vacatures (Cynthia en Daniëlle) Ouder Onderwijs en Medewerker 
Onderwijs, vanwege het feit dat haar zoon naar het VO gaat (Cynthia) en door wijziging functie 
naar adjunct directeur Van Kampen (Daniëlle), waardoor het werk voor de CUR niet voldoende 
aandacht kan krijgen en zij graag ruimte maakt voor een collega. Er zullen voor de schoolvakantie 
vacatures uitgezet worden. 
Actie: Cynthia / CUR 
  



- Verkiezingen moeten in ieder geval gaan plaatsvinden richting einde 2019 in verband met afloop 
termijn van de zittende leden per 01-03-2020. Na een juridische check blijkt dat de reeds 
toegetreden leden niet hoeven af te treden. Nieuwe leden kunnen wel al eerder opstarten en mee 
draaien om ze zo in te werken voor de aanstelling per 01-03-2020. 
Bij voorkeur met de volgende vergadering maar in ieder geval na de vakantie denken we na over 
opnieuw verkiesbaar stellen van huidige leden, indeling van de commissies/verdeling van 
portefeuilles en het werken met tijdelijke Adviescommissies. Dit is afhankelijk van de uitkomst van 
de laatste Adviesraad van dit schooljaar. 
Overige acties: 

> CvB bevragen op uittreden VVF (op agenda 8-7 opnemen) 

> CvB bevragen op aanstellen vertrouwenspersoon (nagaan Cynthia en anders op agenda 8-7)  

10. Nieuwsbrief 2 CUR   
De CUR steunt het voorstel van Cie Communicatie om voor de schoolvakantie nog een nieuwsbrief 
uit te brengen. Onderwerpen: 
- MZ dag, terugblik, uitkomst evaluatie en vervolg 
- Vacatures CUR 
- Adviesraden goed bezocht 
- Bijwonen vergaderingen door CUR-leden 

 
11.  Volgende vergaderingen:   
-  8 juli 2019 (CvB-CUR) 
-  9 juli 2019 (Adviesraad) 

 

12. Rondvraag, evaluatie en sluiting   
Taakstelling: Actie: Cie P&O> op vergadering 8-7 aangeven als ook MCPO op taakstelling;  
Tevens bevragen via Adviesraad in september. Actie: Cynthia / CUR 
Fietsplan bevragen in vooroverleg met CvB voor vergadering van 8-7). Actie: DB 
 
Commissies: 

 Dagelijks Bestuur (Lennert/Cynthia/Daniëlle) 

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

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

 IKC en kwaliteit (Caroline/Lennert/Petra)  

 Communicatie (Esmeralda/Lennert/Cynthia) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actielijst    
CUR  Wat  Wie  Deadline/S.v.Z.  
1-20190415 Terugkoppeling of akkoord op het uitvoeringsbesluit statuut/reglement RvT. Allen>Mirjam 20190505 

3-20190415 Vacature CUR (zetel Cynthia Roos) wordt binnenkort bekendgemaakt & Daniëlle Cynthia 20190701 

8-20190415 Bij laatste CvB-CUR-vergadering voor zomer de laatste stand van zaken rondom uitkomst  
strategische werkgroepen vragen. 

 20190708 

9-20190415 Evaluatie Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering via afdeling P&O en evaluatie verdeling 
gelden n.a.v. instemming VOG via afdeling P&O. 

Cie. P&O 20190430 



4-20190318 CUR/mz-reglement wijzigingen. Allen 20190701 

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

DB 2019 

1-20190625 Hoofd P&O / CvB bevragen op opvolging acties uit wervingsevent d.d. 11-06-2019 Cie. P&O / 

DB 

20190807 

2-20190625 Terugkoppeling bijwonen vergadering lokale raden door CUR-leden vast op de agenda opnemen DB 20190901 

3-20190625 Nadenken over mogelijk uitwisseling/koppeling lokale raden CUR 20190901 

4-20190625 Hoofd P&O/CvB bevragen op taakstelling na inzet vanuit MCPO Cie. P&O / 

DB 

20190708 

5-20190625 Check verdeling gelden vanuit meerjarenbegroting over locaties DB 20190708 

6-20190625 Aanpassen concept advies CUR op Adviesaanvraag Meerjarenbegroting 2019-2023 DB/CR 20190708 

7-20190625 Opstellen reactie naar J. Smeulders i.v.m terugkoppeling/monitoring Verkoop & Services Cie Kwaliteit 20190701 

8-20190625 Voorstel opvang werkzaamheden ambtelijk secretaris naar CvB Vz 20190701 

9-20190625 Opstellen terugkoppeling naar Loof en uitzenden DB 20190701 

10-20190625 Uitnodiging Adviesraad 09-07-2019 uitzenden Cynthia 20190627 

11-20190625 Nagaan aanstelling 2-e vertrouwenspersoon DB 20190708 

12-20190625 CvB bevragen uittreden VVF op agenda van 08-07-2019 plaatsen DB 20190708 

13-20190625 Opstellen CUR  nieuwsbrief 2 Cynthia/CUR 20190708 

14-20190625 Taakstelling na vervaning via MCPO op agenda Adviesraad CUR 20190901 

15-20190625 CvB bevragen op fietsplan voor opvang DB 20190807 

 
CvB-CUR  Wat  Wie  Deadline/S.v.Z.  
1-20190318 Oprichting professioneel statuut voor personeel langs CUR CvB April 

2-20190318 Arbocontractverlenging of vernieuwing ter instemming langs CUR CvB April/mei 

7-20180515  Instemmingsaanvraag Bestuurssecretaris in combinatie met Functiehuis. CvB  20181112 

 


