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Centrale Plateau Raad  
Notulen vergadering CPR – maandag 22 november 2021 locatie: online 
 

Oudergeleding   Personeelsgeleding   Overig  
Pim Albronda (vz) PA  Siena v.d. Veen  SV  Bert Dekker      BD             dir.best.  
Mariëlle Pruim (vicevz) MP  Mia Jansen  MJ  Maria Jansen                     ambt. sec  
Barbara Brink  BB  Hannie Jansen HJ    
Emiel Poort EP  Natasja Smit NS    
Marjon Pepping-Kramer MPK  Ursuline Dijkstra UD    
Maarten Peetsma MPe  Jannet Kuntz JK    
 = aanwezig L  = komt wat later      MKA = met kennisgeving afwezig                dir.best. = directeur bestuurder  
   E  = eerder weg            ZKA =  zonder kennisgeving afwezig        ambt.sec. = ambtelijk secretaris  
 
Afkortingen:  
CPR - Centrale Plateau Raad 
COC – Centrale oudercommissie 
OR – Ondernemingsraad 
GMR – Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
 
1. Opening / vaststellen agenda 
         Welkom aan allen. Iedereen is aanwezig!  
         Een agendapunt toegevoegd: werkwijze en functioneren CPR. 
         Even voorstellen aan/van UD die vanavond voor het eerst aanwezig is. 
  
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

- De CPR heeft schriftelijk ingestemd met de arbeidsmarkttoelage 
achterstandsscholen. 

- Geen aanvulling op evaluatie inspiratiedag 5 november. 
- Ingekomen brief van KDV de Roos: de CPR staat sympathiek tegenover dit 

idee en gaat vragen aan BD of er iets in die richting mogelijk zou zijn. De 
CPR ziet zelf ook wel wat haken en ogen maar is benieuwd naar het 
standpunt van Plateau. Het zou vooral een goed signaal zijn om de 
overbelasting van dit moment onder de aandacht te brengen. 

 Actie: ambt.sec.  
 
3. Notulen 20-09-2021 

Zijn reeds vastgesteld 
 

4.  Tekst Plateaugids 
De werkgroep communicatie heeft hiernaar gekeken en om in gezamenlijkheid met het 
stafbureau te komen tot een nog beter stuk, heeft de werkgroep enkele suggesties. Deze 
suggesties aangevuld met de opmerking dat de Meander een school is voor speciaal 
basisonderwijs en géén speciale basisschool, wordt met de instemming van de CPR verstuurd. 
Actie: ambt. sec.  

  
5. Voorbereiding vragen aan BD 

- Corona update 
- Ruiltegoed kinderopvang 
- MARAP en begroting (incl. – 700.000) 

 
6. Vragen/opmerkingen voor BD 

- Corona update: BD brengt de CPR op de hoogte van het grote aantal 
besmettingen van dit moment onder de kinderen. Ook onder 
(gevaccineerde) medewerkers zijn er veel zieken. Veel groepen moeten in 
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quarantaine. Verwacht was dat het heftig zou worden in de herfst/winter 
maar dit is nog heftiger dan verwacht. De oproep is ‘terug naar de basis’ 
vooral in het onderwijs en dit zeker tot april/mei. Plateau volgt de 
adviezen van de GGD. Het crisisteam komt morgen bij elkaar en BD houdt 
de CPR op de hoogte. 

- Het ‘ruiltegoed’ in de kinderopvang: vanaf 8 september worden extra 
aanvragen voor opvang niet gehonoreerd. Normaal gesproken konden 
ouders de uren die ze niet afnamen maar wel ingekocht hadden, op een 
later moment ‘inruilen’. Dit kan op dit moment niet of nauwelijks. Niet 
ieder IKC blijkt hier op dezelfde manier mee om te gaan. Door de CPR 
worden suggesties gedaan om dit ‘ruiltegoed’ langer te laten staan dan 
31-12-2021 waarop het normaal gesproken zou vervallen. BD ziet hier 
geen noodzaak voor omdat het volgens hem niet afwijkend is van de 
normale gang van zaken namelijk alleen ruilen als dit organisatorisch 
mogelijk is.  

                                         De CPR wil in ieder geval dat als er mogelijkheden en noodzaak zijn voor  
                                         extra opvang, deze vraag dan ook gehonoreerd wordt. Graag hiervoor  
                                        aandacht richting de leiding van de opvang aangezien er verschillen zijn  
                                        geconstateerd per locatie. 
                                         Actie: ambt.sec. 

- Door de verandering van de bekostiging van het Rijk krijgt Plateau 700.000 
euro minder. De NPO gelden brengen juist 700.000 euro op. Er ontstaat 
dus geen bedrijfsrisico. Plateau onderneemt wel actie op dit punt. 

- MARAP en begroting 2022: Vorig jaar is met de GMR afgesproken dat de 
raad eerder bij deze stukken betrokken zou worden. Meer meegenomen 
in het proces. BD gaf toe dat, door omstandigheden, te weinig aan deze 
afspraak is gedacht. Na de behandeling in de Raad van  
Toezicht komen deze stukken z.s.m. richting CPR zodat de werkgroep 
financiën hier zo snel mogelijk mee aan de slag kan gaan bijvoorbeeld met 
het inhuren van expertise en overleg met financiële mensen van Plateau. 
Actie: werkgroep F&J 

 
 

7. Instemmingsverzoek FUWA bestuurskantoor  
 De werkgroep heeft diverse vragen opgesteld over dit onderwerp o.a. over de gevolgen voor de 
 begroting en de achtergrondinformatie bij deze keuze.  
 Deze vragen worden aan BD gesteld, de antwoorden zullen weer in de werkgroep besproken 
 gaan worden. Het al dan niet instemmen zal zo mogelijk schriftelijk worden afgehandeld. De 
 werkgroep neemt hierin het voortouw.  
 Actie: werkgroep P&K 

 
8. Extern adviseur Spril 

Vooral wordt betreurd dat de OR/CPR niet tijdig is gevraagd om advies. Nu is het mosterd na de 
maaltijd. De noodzaak van het aannemen van een extern adviseur wordt zeker gezien maar de 
procedure had beter gekund. 
Een positief advies kan worden gegeven met deze aantekening. 
Actie: ambt. sec.  
 

9. Toelatingsbeleid 2021 – 2022 
De werkgroep geeft hiervoor een positief advies wat door de vergadering overgenomen wordt. 
 Actie: ambt. sec.  
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10. Tijdelijke maatregelen kinderopvang 
Dit punt is besproken bij het ruiltegoed kinderopvang. 

 
11. Kadernota tarieven kinderopvang 2022 

De werkgroep F&J heeft vragen gesteld en ook antwoorden gekregen van de betreffende Plateau 
medewerkers. Er is echter nog geen tijd geweest om de antwoorden in de werkgroep te bespreken. 
De werkgroep overlegt deze week nog en laat dan schriftelijk weten aan de overige leden wat hun 
advies is. 
Actie: werkgroep F&J 

 
12. Aanpassing reglement oudercommissies binnen Plateau 

De werkgroep heeft de volgende punten voordat er tot instemming kan worden overgegaan. 
1. Er is een toevoeging gedaan over uitsluiting van werknemers van andere kinderopvangcentra 

in de regio plus partners. Recent was juist afgesproken dat de toevoeging van de partners 
weggehaald zou worden. 

2. Bij punt 3 staat dat de lokale oudercommissie zelf mag bepalen wat ze aan de CPR overlaten…. 
Dat lijkt in tegenstrijd met de uitgangspunten van de CPR. 
Indien deze punten aangepast worden kan de CPR instemming geven. 
Actie: ambt.sec./werkgroep F&J  
 

13. Begroting CPR 
De CPR neemt hier kennis van.  

 
14. Vacatievergoeding CPR vervolg 

Voortschrijdend inzicht leidt tot het volgende nieuwe voorstel: 
De ouderleden van de CPR krijgen 75 euro per reguliere vergadering en per vergadering van een 
werkgroep (ook deelname in BAC). De voorbereidingen worden niet apart meer vergoed. Het DB 
krijgt 100 euro per reguliere vergadering. 
In teams komt een document waarin de ouderleden dit zelf kunnen bijhouden. 
Daarnaast wordt aan alle leden gevraagd om hun uren vanaf 1 augustus te noteren zodat we aan 
het eind van het jaar kunnen kijken of de ingeschatte hoeveelheid tijd klopt.  
Actie: allen 

 
15. 2 leden ICT commissie Plateau 

PA gaat t.b.v. de overdracht nog even door in deze werkgroep. In eerste instantie komt EP erbij en 
MPe neemt het t.z.t. over van PA. 
Actie: PA  
 

16. Memo generatiepact 
Met enige verwondering wordt kennis genomen van dit memo omdat het besproken 
ouderenbeleid niet als zodanig wordt erkend door personeelsleden van de CPR. 
De CPR wil dit een volgende keer graag bespreken met BD. 
Actie: ambt.sec. en werkgroep P&K  

 
17. Functioneren CPR 

We zijn nog zoekende naar de meest efficiënte werkwijze zodat we als CPR de meeste impact 
kunnen hebben.  
We hebben de volgende afspraken gemaakt: 

- De werkgroepen krijgen z.s.m. de stukken die zij moeten voorbereiden, in 
ieder geval 10 dagen van tevoren. 

- De ambt.sec. maakt de verdeling evt met hulp DB 
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- De werkgroep stelt zo nodig hun vragen aan BD, die ze doorspeelt naar de 
betreffende medewerker(s) 

- De werkgroep bespreekt hun bevindingen voorafgaand aan de CPR 
vergadering zodat ze daar hun advies kunnen geven. Dit advies kan zijn: 

- 1. Wel/niet instemmen 
- 2. Wel/niet positief advies 
- 3. De CPR vergadering moet wel/niet nog naar bepaalde aangegeven 

punten kijken voordat er een instemming/advies kan volgen 
- Elke werkgroep heeft nu een mapje in Teams waarin ze zelf hun stukken 

zetten en hun verslag maken. Deze mapjes zijn voor iedereen toegankelijk 
binnen de CPR. 

- Verslag mailen naar ambt.sec. zodat dit, zo nodig,  bij de vergaderstukken 
gevoegd kan worden of in agenda vermeld waar het te vinden is.  

- Actie: allen  
 
 

 
18. Rondvraag en w.v.t.t.k. 

De volgende punten worden genoemd: 
- Scholing CPR (naar actielijst) 
- Koppelen IKC aan CPR lid (naar actielijst) 
- Communicatie over CPR richting MR’en (naar actielijst) 
- PA neemt voorlopig even voortrekkersrol F&J over van BB 
- De ondersteuningsplanraad wordt uitgenodigd voor de vergadering van 24 

januari mits de agenda (begroting!) dit toelaat (naar actielijst) 
 

 
 

19. Sluiting 
Iets later dan gepland maar tevreden dat we elke keer weer een stap vooruit maken als CPR, sluit 
de voorzitter de vergadering.  
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