Q&A Webinar Integrale Medezeggenschap Plateau – 9 juni 2021
1.

Iedereen alvast hartelijk dank voor de inzet. Ik blijf de ontwikkelingen op de voet volgen als ouder. Ik
hoop dat de kinderen er de komende jaren van kunnen profiteren. En ik wens alle CPR medewerkers
succes voor de komende tijd.
Dank!
2. Worden de verkiezingen gehouden binnen de GMR, COC en OR of vanuit alle lokale medez. organen?
De start van de CPR zal zijn met afgevaardigden vanuit de GMR, COC en OR, die mogelijk nu ook zitting
heb in de werkgroep. Onderling wordt besproken wie er afgevaardigd worden namens de GMR, OR en
COC in de CPR.
Als meer mensen zich als afgevaardigden melden, wordt het gesprek met elkaar aangegaan en wordt
ook besproken hoe tot een keuze voor de afvaardiging wordt gekomen. Mochten er niet voldoende
bezetting komen vanuit de afvaardiging vanuit de GMR, OR en COC, dan zullen de MR-en, OC’s en de
medewerkers vanzelfsprekend worden bevraagd en/of zullen verkiezingen worden georganiseerd.
3. Hoe ga je ervoor zorgen dat de CPR volledig voorzien is met 12 leden. Wat ga je doen als je het niet
volledig gevuld krijgt uit alle geledingen? Te weinig animo, bijvoorbeeld
Mochten er niet voldoende bezetting komen vanuit de afvaardiging vanuit de GMR, OR en COC, dan
zullen de MR-en, OC’s en de medewerkers (opnieuw) worden bevraagd. Met de communicatie vanuit
de werkgroep en het webinar hoopt Plateau dat voldoende medewerkers en ouders vanuit de huidige
geledingen een bijdrage willen gaan leveren aan de CPR.
4. Op welke wijze worden de leden van de nieuwe CPR bepaald?
Zie hiervoor.
5. Alle ouders in de CPR dus
Deze vraag is niet duidelijk, maar ouders zijn dus ook vertegenwoordigd in de CPR. Zowel vanuit
onderwijs als uit opvang.
6. Als er in de WMS adviesrecht is voor de oudergeleding gaan dan straks alle ouders hierover of alleen
de ouders gemandateerd door GMR?
De wettelijke bevoegdheden worden door de afzonderlijke geledingen gemandateerd aan de
gehele/collectieve CPR, zodat deze in de praktijk de wettelijke advies- en instemmingsrechten van alle
afzonderlijke geledingen kan uitoefenen. Dat is juist ook de meerwaarde van de inrichting van de CPR,
dat men als medezeggenschap betrokken is bij het gehele spectrum.
Noot: Waar op onderwerpen overlap bestaat tussen advies- en instemmingsrecht, zal het hoogste
recht (instemmingsrecht) van toepassing zijn (tenzij evident uit toepasselijke wet- of regelgeving
anders blijkt).
7. "waarom is er niet gekozen voor een overgangsjaar?
Het overgangsjaar is eigenlijk al ingezet met het instellen van de werkgroep. Daarbij leer je
medezeggenschap vooral in de praktijk. Feitelijk is sprake van een overgangsperiode van twee jaar,
gekoppeld aan een evaluatie na twee jaar om met elkaar na te gaan of de gekozen inrichting oplevert
wat men daarvan verwacht(te) en nog steeds gewenst is. Die tweejaarstermijn geeft de kans om de
inrichting echt goed uit te proberen in de praktijk.
8. CPR moet in de praktijk nog wennen..."
Klopt, zie hiervoor. Dit is de reden dat nu een zorgvuldige basis is gelegd met de werkgroep en met
begeleiding van Focuzright en Van Doorne en is gekozen voor de tweejaarsperiode.
9. "U bent naast alle voordelen vast ook nadelen tegengekomen van bijvoorbeeld het gelijktijdig
beschikken over informatie/gelijktijdige betrokkenheid
van de drie afzonderlijke organen. Kunt u hier ook een voorbeeld van geven"
Eigenlijk draagt het gelijktijdig beschikken over informatie door de drie afzonderlijke organen alleen
maar bij aan het integrale aanbod van onderwijs en opvang binnen de organisatie en de
kennisuitwisseling tussen opvang en onderwijs als ook tussen ouders en medewerkers. Daarbij
bevordert het de samenwerking tussen het bevoegd gezag en de medezeggenschap.
10. Wordt het mandaat overgedragen aan de hele raad of alleen aan de specifieke geleding?
Het mandaat wordt afgegeven door de geleding aan de gehele CPR.
11. komt de PowerPoint straks ook nog online/beschikbaar?
De hand-out van de PowerPoint is inmiddels online beschikbaar gesteld.
12. "Als ik het goed heb begrepen kan het juridisch nog niet dat er echt één medezeggenschapsorgaan
komt. Wat kan daarover gezegd worden?"
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Het is juridisch mogelijk om in de praktijk tot één medezeggenschapsorgaan te komen, binnen de
wettelijke kaders en wettelijke voorschriften die gelden voor de inrichting van de medezeggenschap in
het onderwijs en bij de opvang. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de huidige wettelijke mogelijkheid
van mandatering en het samenvoegen van de bevoegdheden, die de wetgever aan de afzonderlijke
geledingen heeft gegeven. In het verlengde van de integrale samenwerking en uitoefening van de
afzonderlijke wettelijke bevoegdheden is opgenomen: ‘Waar op onderwerpen overlap bestaat tussen
advies- en instemmingsrecht, zal het hoogste recht (instemmingsrecht) van toepassing zijn (tenzij
evident uit toepasselijke wet- of regelgeving anders blijkt).’
Tot slot zijn de volgende opmerkingen meegegeven:
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•

Bedankt voor het heldere verhaal, top initiatief voor doorontwikkeling integrale kindcentra!
complimenten
Dank jullie wel!!
Namens Brigitte en mijzelf bedankt. We zijn benieuwd naar hoe het in de praktijk gaat uitzien.
Top gedaan
Dank voor de heldere uitleg. En veel succes voor de CPR!
Mooi, duidelijk verhaal! Ik ben benieuwd hoe het straks zal gaan met de cpr😀
complimenten voor iedereen. Heel duidelijk. Mooie korte uiteenzetting.
Een duidelijk verhaal. Dank allen!
Helder verhaal. Dank hiervoor en succes met de verdere invulling.
Dank voor deze goed georganiseerde digitale bijeenkomst en hopelijk de volgende keer live
inderdaad!
Complimenten voor alle sprekers!
Integrale complimenten!
Heldere uiteenzetting! CPR veel succes gewenst!
Chapeau, mooi dat u allen met durf en passie de basis heeft gelegd voor deze nieuwe weg die wordt
ingeslagen.

Aantal deelnemers: 67
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