Centrale Plateau Raad
Notulen vergadering CPR – dinsdag 19 april 2022
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Afkortingen:
CPR - Centrale Plateau Raad
COC – Centrale oudercommissie
OR – Ondernemingsraad
GMR – Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

1.

Opening / vaststellen agenda
De voorzitter heet de aanwezigen welkom bij deze online vergadering. MPK is vanavond helaas
verhinderd. Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
-

12 juli hebben we een gezamenlijk etentje om het schooljaar af te sluiten. Locatie
volgt. Iedereen kan 😊

3. Notulen 7-3-2022
Zijn reeds vastgesteld. Actiepuntenlijst bijgewerkt. Openstaand punt notulen werkgroep dossier
zorg&onderwijs: ad hoc werkgroepje dat een initiatiefvoorstel gaat onderzoeken of er naast de reguliere
opvang ook een gespecialiseerde opvang zou moeten komen. Leden: Jannet, Ursuline, Natasja, Siena en
Mia ondersteund door ambt.sec.
Vragen naar aanleiding van deze notulen worden straks aan BD gesteld.
Actie: werkgroepje komt zsm na meivakantie bijeen, ambt.sec. doet datumvoorstel
4.

Voorbereiding vragen aan BD
Zorg over extra kosten ivm hoog ziekteverzuim opvang. Consequenties voor
prijsstelling?
Signalen over problemen leerlingvervoer
Invalproblematiek
Vragen n.a.v. vorig overleg
5. Overleg met BD:
Zorg over extra kosten hoog ziekteverzuim in de opvang:
BD laat weten dat dit geen consequenties zal hebben voor de prijsstelling van volgend jaar. De rekening
ziet er gezond uit. Ouders worden gecompenseerd volgens richtlijnen BOINK.
Problemen leerlingvervoer:
Er bereiken ons berichten dat er problemen zijn met leerlingen die niet herkend worden en zo gevaar
lopen niet meegenomen te worden. BD laat ons weten dat de afspraken, namelijk overdracht van
volwassene op volwassenen, onlangs aangescherpt zijn. Het signaal van de CPR zal door BD doorgegeven
worden aan de adviseur huisvesting.
Betaling niet afgestudeerde invallers:
Op dit moment krijgen nog (net) niet afgestudeerde invallers een salaris als onderwijsondersteuner en
niet als leerkracht. Bij andere organisaties zou dit wel het geval zijn om de invallers zo binnen te
houden. BD laat weten dat Plateau er zorg voor wil dragen dat studenten ook daadwerkelijk gaan
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afstuderen. Betaling als leerkracht is wettelijk gezien ook niet mogelijk. Plateau probeert de a.s.
leerkrachten te binden door ze goed te begeleiden. LIO’ers worden betaald met 50% in een leer/werktraject. Kwaliteit staat voorop.
Naar aanleiding van de vergadering van de vorige keer de volgende punten:
Stagiaires:
In de vorige vergadering heeft BD toegezegd dat hij zou navragen of studenten van andere opleidingen
dan het Drenthe college ook toegang hebben tot stage bij Plateau. Uiteraard nadat de afspraken met het
Drenthe college zijn nagekomen. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn.
Wel kunnen er omstandigheden zijn waardoor een stagiaire hebben even niet goed uitkomt.
De TT vrije vrijdag:
De CPR heeft voorgesteld dat de vrijdag van de TT een studiedag zou kunnen worden. BD laat weten dat
hij geen studiedagen centraal wil opleggen noch adviseren. Dit is de vrije keuze van de directie in
samenspraak met de MR.
Meivakantie gelijk laten lopen met andere besturen:
BD geeft aan dat dit vooral gaat om het gereformeerde bestuur. Deze conformeren zich met elkaar en
niet met Plateau. Zij maken ook geen deel uit van het onderling overleg van de besturen in Assen.
Dossier zorg en onderwijs:
Over weinig plek in het speciaal onderwijs wil de CPR schriftelijk vragen stellen. Ook de gevolgen van
bezuinigen op specialisten wordt dan meegenomen. Dit punt wordt door de ad hoc werkgroep behandeld
(zie punt 3)
6. Stand van zaken werving en selectie nieuwe directeur- bestuurder:
Er is inmiddels een bijeenkomst geweest met werving en selectie bureau.
De wensen van de CPR zijn meegenomen via onze vertegenwoordigers in de BAC.
Ondanks BAC behoudt de CPR het recht van advies op nieuwe benoeming. De CPR komt hiervoor
tussentijds even bij elkaar.
7. Stand van zaken Taskforce integrale medezeggenschap:
In Sharepoint staat steeds een verslagje van de bijeenkomsten. Voor de niet medewerkers van de CPR
wordt het rondgestuurd. De afgelopen vergadering zijn statuut en reglement doorgenomen op
noodzakelijke wijzigingen.
8. Stand van zaken voorbereiding 20 april:
Alle voorbereidingen zijn getroffen. 63 mensen hebben zich aangemeld. Na de pauze zullen 2 casussen
behandeld worden. MJ neemt het voortouw bij thema werkdruk en MP bij financiën. De overige leden
zullen ondersteunen.
Ambt. sec. heeft zaken met Cynthia Roos doorgesproken.
Alle leden van de CPR worden gekoppeld aan een IKC/school. De eerste kennismaking zal de 20 e
plaatsvinden.
9. Financiële jaarstukken 2021:
Onze financiële commissie is heel vroeg bij de voorbereidingen betrokken wat zij als heel prettig ervaren.
De stukken zijn pas later beschikbaar.
10. Overzicht GGD inspecties:
Dit wordt ter kennisneming aangenomen.
11. Kennismaking met OPR:
Jiska van Hall van de OPR was online aanwezig waarvoor onze dank.
Ze heeft ons een inkijkje gegeven in het functioneren van de OPR (de medezeggenschapsraad van het
Samenwerkingsverband). Zij vertelde dat in het ondersteuningsplan (wordt eens in de 4 jaar opgesteld
met instemmingsbevoegdheid OPR) een 10-tal speerpunten staat die Plateau moet gaan uitvoeren.
We spreken af eens in het jaar met elkaar te overleggen. Kritische punten op het gebied van passend
onderwijs graag doorspelen.
De OPR is op zoek naar ouderleden. Verzoek om hierin mee te zoeken naar geschikte ouders!
12. Rondje werkgroepen:
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Geen toevoegingen
13. Voorstel vergaderdata volgend jaar:
Aangenomen
14. Rondvraag en w.v.t.t.k
Tot morgen 😊

De volgende vergadering vindt plaats maandag 13 juni 2022 live in de Kloosterveste
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