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Notulen vergadering CUR-CvB 
Datum:   09-06-2020 
Plaats:    Online / Microsoft Teams 
Tijd:   20.00-21.30 
 
Aanwezig:    
CvB: Eric Boerhout, Rien Wiegeraad 
CUR: Lennert Verhoog (voorzitter), Robin Hormann, Natascha Rombout, Saraab Fallaha,  
Caroline van ’t Veer, Stanley van Peenen 
Cynthia Roos (ambtelijk secretaris)  
Afwezig:  Petra Ouwens (mk) 
  
Agendapunt                    Tijd  
 

1. Opening en vaststellen agenda  20.00-20.05 uur 
 
Voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan CvB. Eric geeft aan met Pinksteren zijn ontslag 
ingediend te hebben bij de RvT. Hij denkt dat organisatie ander type bestuurder nodig heeft.  
Per 01-09-2020 start hij als rector bestuurder bij een VO-locatie in Goes.  Een mooie laatste stap in zijn carrière. 
Vanochtend zijn de directeuren geïnformeerd. CvB is in gesprek met RvT. Morgen worden alle externen 
geïnformeerd.  
 
2. Mededelingen  20.05-20.15 uur 
 
CvB: 

• Instemmingsaanvraag VVE: Uitvoeringsbesluit blijft nog even uit evenals de beantwoording van de 2 
vragen van de CUR, omdat  nog onduidelijk is of invoering opgeschort wordt. CvB geeft in update gesprek 
met DB op 14-05-2020 aan dat UN1EK erop ingesteld is dat invoering per 01-08-2020 plaats vindt. Er zijn 
gesprekken met de diverse gemeentes gevoerd. Momenteel is het afwachten welk besluit vanuit de 
gemeentes volgt.  

• De RvT stelt profiel van de nieuwe bestuurder op. CUR geeft aan dat naast het adviesrecht op de 
benoeming, volgens de WMS, artikel 10, 2 leden van de CUR deel zullen uitmaken van 
sollicitatiecommissie (1 medewerker en 1 ouder). 

• Corona update. Updates uit CCT worden besproken. 
 

CUR: 
• Vacature medewerker onderwijs: Er is een mogelijke kandidaat. Er wordt contact gelegd.  
• Adviescommissie Bestuurssecretaris: CUR heeft positief advies uitgebracht. 
• Selectiecommissie RvT: CUR heeft positief advies gegeven na kennismakingsgesprek.  
• Terugkoppeling eerste online Adviesraad 26-05-2020.  

Grote opkomst, 13 locaties vertegenwoordigd. Besproken is o.a. betrokkenheid MZ bij Corona en stand 
van zaken V&S is toegelicht door Misja van Herp. De online mogelijkheid wordt aangegeven als mooie 
aanvulling op de fysieke vergaderingen. De volgende acties worden aangegeven en zo nodig besproken.  
 
Hetgeen besproken/besloten zie rood. 
 

Taaknummer Omschrijving Wie? 
1-20200526 verschil tussen de locaties over de mate en de wijze waarop de medezeggenschap betrokken 

is bespreking in vergadering > CUR wil aandacht voor training en mogelijk stroomlijnen van 
processen en bespreekt nader hoe dit in te zetten. 

CUR 
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2-20200526 Concrete signalen klantreis aanleveren bij Misja (m.vanherp@ikcvankampen.nl) voor de 
thema-groep V&S.  

Lokale raden 

3-20200526 Cyclische terugkoppeling V&S in Adviesraad > wordt opgenomen CUR/Misja 
4-20200526 Tips meenemen naar raad als ook onderzoek aanvulling digitale mogelijkheid op vergadering lokale raden 
5-20200526 Check klachtenregeling & terugkoppeling > klachtenregeling staat op website UN1EK. Voor 

concretere duiding is specifieker info nodig. Betreffende IKC-raad zal hierop worden bevraagd 
en doorverwezen. 

CUR 

6-20200526 Signaal mogelijkheid doortrekken zomerschool Vlaardingen naar Maassluis neerleggen bij CvB 
> dit is een initiatief vanuit en per gemeente. UN1EK verzorgt dit in Vlaardingen.  

CUR 

7-20200526 Begeleiden IKC-raad Schakel CUR /Lokale 
raden / AS 

8-20200526 Delen nieuwe vergaderplanning CUR – UN1EK MZ > is 27 mei jl. gedeeld CUR / AS 
9-20200526 Info en hulp organisatie online verkiezingen Balkon  Ambtelijk 

secretaris 
10-20200526 Vaststellen en aanleveren hernieuwde reglementen & volmacht-/mandaatbesluiten  Lokale raden 

 

• Onderwijsinspectie inzage rapporten: Recent ontvangen. Volgens alsnog. Actie: CvB 
• Adviesaanvraag Villa afgerond: positieve instemming verleend 
• Instemmingsaanvraag Fietsplan: positieve instemming verleend 

3. Notulen d.d. 07-04-2020        20.15-20.25 uur 
Doel: vaststellen notulen > zijn online vastgesteld evenals publicatieversie. 
Status: besluitvormend 
Verantw.: allen    
 
Actielijst: rood is opgevraagd en/of besproken 

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

personeel langs CUR  (opdracht aan de 
locaties is gegeven) 

CvB   maart 2020 (locaties tonen dit aan); volgt in z.s.m. > BS wordt bevraagd 

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

CvB    2020  

1-20200407 Fietsplan instemming met opmerking 
voorfinanciering naar CvB 

CUR 20200430 > afgerond 

2-20200407 Aanvulling CvB op terugkoppeling V&S 
via Adviesraad 

CvB 20200414 > afgerond 

3-20200407 Nagaan bij P&O wanneer concept 
formatieplan wordt aangeleverd bij 
CUR 

CvB 20200414 > BS wordt bevraagd 

 Uit gespreksverslag 14-05-2020:   
1-20200514 Communicatie Fietsplan; waar is dit is 

gestrand? Mogelijk in het najaar extra 
aandacht richting de medewerkers.  

CvB 20200609 > handhaven 

2-20200514 Benaderen potentiele kandidaat 
vacature CUR medewerker onderwijs 

AS 20200609 > afgerond 

3-20200514 Vakantiedagen-ruilsignaal wel 
oppakken met de MARAP-gesprekken. 

CvB 20200609 > is opgepakt; afgerond 

4-20200514 De CUR zal Petra verzoeken de 
signalen meer te duiden. Saraab zal 
worden verzocht een signaal geven 
aan zowel CUR als CvB als er 
administratief blijkt dat vakantiedagen 
worden teruggedraaid. 

CUR 
(PO & 
SF) 

20200609 > geen signalen ontvangen; afgerond 

4-20200514 In week voor de CUR-CvB vergadering 
een agenda afspraak (laten) inplannen. 

AS 20200522 > afgerond 

 
4. Corona – update (zie ook updates in SP) 20.25-20.35 uur 
 Doel: informatief  
 Status: ongoing 
 Verantw.: CvB 
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Updates CCT zijn inmiddels met CUR gedeeld. Tot zomervakantie 1 keer per week overleg. Op zich gaat het 
‘goed’. CUR vraagt of er al wordt gekeken naar opstart nieuwe schooljaar? CvB geeft aan van wel. MARAP 
gesprekken nu gaande, wel vertraging vanwege de Corona-situatie. 
In juni worden zaken wel behandeld. Vanochtend is formatie besproken. Verwachting dat basisformatie op 
orde is. UN1EK heeft veel kunnen leren van de afgelopen Corona periode. Nu vindt inventarisatie plaats. In 
zomervakantie pas duidelijk wat effect is van afgelopen tijd. Als PO-raad bijstelt, dan stelt UN1EK Kaders bij. 
Leerplicht handhaaft nog niet. Hopelijk kan er weer meer na de zomervakantie, nu nog niets over te zeggen. 
Jeugd- en jongerenkampen mogen doorgaan blijkt vanuit media. CCT pakt dit soort signalen op. 
 
Reactie op Kaders: geen aanleiding voor aanpassing. CvB zorgt alsnog voor reactie op opmerkingen/vragen 
van CUR op het Kaderstuk. Actie: CvB 
 

5. Plan Fase 0! > Fundament  20.35-21.00 uur  
Doel: toelichting & update 
Status: in progress 
Verantw.: CvB 
 
Plan Fase 0 heet nu Fundament, dit is onderdeel van Koers 24. 
Uniformiteit heeft ook veel rust gebracht op specifieke dossiers en locaties na. 
Met RvT is besproken wat eind van het jaar klaar moet zijn. Doel is voor zomervakantie klaar te zijn met 
aantal belangrijke zaken. Uitwerking kan gedeeld worden met de CUR. Actie: CvB  
CUR wordt gevraagd deel te nemen in een aantal sparringsessies. Actie: CUR 
 

6. Verkoop & Service  21.00-21.15 uur 
Doel: stand van zaken 
Status: ongoing 
Verantw.: CvB  
 
Toelichting door M. van Herp in Adviesraad. Duidelijk en helder.  
 

7. Concept formatieplan    21.15-21.25 uur  
 Doel: bespreken concept  
 Status: informatief 
 Verantw.: CvB 

 
Het formatieplan wordt gevraagd alsnog aan te leveren. Actie: CvB (3-20200407) 
Formatie moet dekkend zijn voor onderwijs dat verzorgd  moet worden. Het ziet er naar uit dat er niet hoeft 
te worden overschreven. Het formatieplan is sluitend. Bestuurssecretaris wordt gevraagd 
instemmingsaanvraag aan te leveren (Actie: CvB) t.b.v. formele behandeling en agendering voor laatste 
CUR-vergadering. Actie: CUR 
 

8. Rondvraag, evaluatie en sluiting       21.25-21.30 uur 
 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. De CUR benoemt dat dit geheel onverwacht de laatste vergadering 
was met Eric. 

 
Volgende vergaderingen: 
06-07-2020 (maandag)  CUR 
24-06-2019 (woensdag)  Adviesraad 
08-09-2020 (dinsdag)    CUR-CvB 
24-09-2020 (donderdag)  Adviesraad 
28-09-2020 (maandag)  CUR 
12-10-2020 (maandag)  Adviesraad 
03-11-2020 (dinsdag)  CUR-CVB 
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17-11-2020 (dinsdag   Adviesraad 
30-11-2020 (maandag) CUR 
16-12-2020 (woensdag)  Adviesraad 

 
 
Commissies:  
• Dagelijks Bestuur (Lennert/Robin) / Ambtelijk Secretaris: Cynthia  
• Financiën en huisvesting en juridische aangelegenheden (vooralsnog Caroline/Robin/Stanley)      
• P&O / Arbo (vooralsnog Saraab/Petra)  + IKC en kwaliteit (vooralsnog Caroline/Lennert/Petra/Natascha)   
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 Actielijst behorende bij CUR-CvB vergadering d.d. 09-06-2020 
 

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

personeel langs CUR  (opdracht aan de 
locaties is gegeven) 

CvB   maart 2020 (locaties tonen dit aan); volgt z.s.m.  

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

CvB    2020  

3-20200407 Nagaan bij P&O wanneer concept 
formatieplan wordt aangeleverd bij CUR 

CvB 20200414; volgt z.s.m. 

 Uit gespreksverslag 14-05-2020:   
1-20200514 Communicatie Fietsplan; waar is dit is 

gestrand? Mogelijk in het najaar extra 
aandacht richting de medewerkers.  

CvB 20200609 

    
1-20200609 
 

CUR op hoogte houden van Corona 
situatie  

CvB 20200619 

2-20200609 
 

Contact opnemen met potentiële 
kandidaat 

AS 20200615 

3-20200609 
 

Rapporten onderwijsinspectie > CUR CvB 20200615 

4-20200609 
 

Reactie op opmerking CUR in document 
Kaders na 08-06-2020 

CvB 20200615 

5-20200609 
 

Uitwerking Fundament delen met CUR CvB 20200619 

6-20200609 
 

Aangeven deelname & afvaardiging CUR 
‘sparringssessies’ 

CUR 20200615 

7-20200609 
 

Formatieplan & instemmingsaanvraag 
aanleveren bij CUR 

CvB 20200619 

8-20200609 
 

Instemmingsaanvraag formatieplan op 
agenda CUR-vergadering 06-07-2020 

AS 20200706 

 


