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Ervaringen
Ervaringen na een jaar werken in de Centrale
Plateau Raad (CPR) gezien vanuit een
leerkracht, een pedagogisch medewerker, een
ouder vanuit de medezeggenschapsraad en
een ouder vanuit de oudercommissie.
De CPR in de praktijk dus.
Het samengaan van de GMR/OR/COC is een
behoorlijk uniek gebeuren dat we bij
Plateau Integrale Kindcentra zijn aangegaan.
Een heel intensieve voorbereiding ging hieraan
vooraf. Heel veel overleg en vooral inlezen en
inleven in elkaars situatie en reglementen. Hoe
maak je dat tot een werkbaar geheel? Ik ben
heel trots op hoe wij dat als CPR leden met
elkaar gedaan hebben. We leerden van elkaar.
Wij kregen een kijkje in de kinderopvang en zij
weer een kijkje in het onderwijs. We hebben
gelukkig een hele fijne en goede samenwerking
met elkaar. Ik ben er trots op dat ik hier als
leerkracht een bijdrage aan heb mogen
leveren. Dat we er met en voor elkaar zijn,
voor goed en mooi onderwijs en opvang bij de
Kindcentra van Plateau Assen. Het is heel
waardevol om hiermee verder te gaan.
De CPR is er gelukkig niet om ellenlange
vergaderingen te houden met veel
agendapunten. Wij werken daarom met
werkgroepen en elke werkgroep bereid
zijn/haar agendapunten voor. Zo maken we
gebruik van elkaars expertise. Heel werkbaar,
heel fijn en vooral behapbaar.
Belangrijk is en blijft een goede samenwerking
tussen de mensen van het bestuurskantoor en
de CPR. En natuurlijk de input vanuit
de kindcentra en scholen.
Mia Jansen, lid namens de personeelsgeleding
van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad
---------------------------------------------------Namens de Centrale Oudercommissie (COC)
mocht ik het afgelopen jaar deel uitmaken van
de Centrale Plateau Raad. In dit eerste jaar
van de CPR, werkten we met een betrokken
team aan allerlei interessante zaken die voorbij

in aanraking met alle kindcentra van Plateau in
Assen. Ik leerde veel over de visie en de
doelstellingen van Plateau Integrale
Kindcentra en hoe elk kindcentrum hier zijn
eigen invulling aan geeft. Het is fantastisch om
te zien hoe alle medewerkers met zo veel
betrokkenheid het beste willen voor de
kinderen. Ik blijf graag nog een jaar deel
uitmaken van de CPR.
Maarten Peetsma, ouderlid namens de Centrale
Oudercommissie
---------------------------------------------------Het schooljaar loopt alweer bijna ten einde. En
daarmee ook het eerste CPR jaar. Vanuit de
oudergeleding van de GMR ben ik lid van de
CPR. Ik kijk terug op een mooi en leerzaam
jaar. Samen met een enthousiaste groep
hebben we een veelzijdigheid aan onderwerpen
behandeld. Hiermee hebben we goed gebruik
gemaakt van elkaars expertise. Ik kijk met
interesse uit naar de onderwerpen welke
volgend schooljaar op de agenda staan.
Mariëlle Pruim, lid namens de oudergeleding
van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad
---------------------------------------------------Het eerste jaar CPR zit er alweer op en het is
voorbij gevlogen. Ik werk sinds 2006 als
pedagogisch medewerker bij Plateau Integrale
Kindcentra en de laatste 3 jaar maakte ik deel
uit van de ondernemingsraad (OR) en nu dus
de CPR. Ik werk op Kindcentrum Het
Sterrenschip op verschillende groepen.
Peuteropvang, kinderdagverblijf en de
buitenschoolse opvang en doe dit met heel veel
plezier. Daarnaast vind ik het ook heel
interessant om betrokken te zijn bij de
organisatie van Plateau Integrale
Kindcentra waardoor je meer inzicht krijgt over
zaken waar je normaal geen weet van hebt en
hierin ook je stem kan laten horen.
Hannie Jansen, pedagogisch medewerker en lid
namens de ondernemingsraad

kwamen. Ik heb zelf een dochter van 5 op de
BSO en een zoon van 3 op het KDV van
Kindcentrum Het Sterrenschip in Kloosterveen.
Een jaar lang overkoepelende CPR bracht mij
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Integrale
medezeggenschap

hun vragen kwijt kunnen.
Ook kan er contact opgenomen worden met de
ambtelijk secretaris van de CPR via het
mailadres: cpr@plateau-assen.nl

Waarom en hoe eigenlijk integrale
medezeggenschap?
Naast zeggenschap, door de directeur van het
kindcentrum, hoort medezeggenschap. Omdat
bij Plateau de zeggenschap immers al in één
hand is, bij de directeur-bestuurder, is het
logisch dat ook de medezeggenschap in één
orgaan wordt gebundeld.
Deze medezeggenschap wordt uitgeoefend
door ouders en personeelsleden betrokken bij
het kindcentrum, de Kindcentrumraad. Deze
mensen kunnen worden gekozen uit en door
alle ouders/verzorgers en al het personeel.
Een Kindcentrumraad is dus een groepje
ouders en personeelsleden die meedenken
over alle beleidszaken waar een kindcentrum

Scholing
De CPR is zich op dit moment aan het buigen
over scholingsmogelijkheden die we centraal
willen aanbieden aan alle kindcentra. Scholing
op het gebied van (integrale)
medezeggenschap maar ook bijvoorbeeld
vergadertechnieken en hoe je je achterban het
beste kunt bereiken. Meer informatie volgt zo
spoedig mogelijk.
NB: Medezeggenschapsraden die dit in eigen
hand willen houden, zijn daar natuurlijk
volkomen vrij in 😊

Wist je dat…
-

mee te maken heeft. Zeer belangrijk en
interessant natuurlijk!
Op centraal niveau is dit al gebeurd, namelijk
in de Centrale Plateau Raad maar op lokaal
niveau is dit nog niet het geval. De meeste
locaties hebben wel een
medezeggenschapsraad maar op maar een
paar locaties is er een oudercommissie voor de
opvang actief en de pedagogisch medewerkers
zijn op lokaal niveau helemaal niet
vertegenwoordigd. Dit kan beter!
De afgelopen tijd is er een taskforce actief

-

geweest die deze overgang naar integrale
medezeggenschap op lokaal niveau heeft

-

voorbereid. Er is een stappenplan gemaakt en
de benodigde documenten hiervoor zijn klaar
en worden aan de kindcentra ter beschikking
gesteld.
Moeten alle kindcentra nu tegelijkertijd een
Kindcentrumraad oprichten? Het antwoord
hierop is nee, elk kindcentrum is anders en de

-

alle notulen van de CPR terug te vinden
zijn op deze website van Plateau Integrale
Kindcentra;
er in de CPR drie Jansens zitten, namelijk
Mia, Hannie en Maria Jansen;
dat zij alle drie in de werkgroep
communicatie zitten (Jansen dingetje?);
dat je ook in je eigen MR met
werkgroepen kan werken;
dat we daar bij de CPR heel enthousiast
over zijn;
dat elke school een contactpersoon heeft
bij de CPR;
dat je die contactpersoon een keer kan
uitnodigen bij je vergadering;
dat de pedagogisch medewerkers tot nu
toe geen stem hebben op het niveau van
het kindcentrum;
dat dit snel moet veranderen;
dat de voorzitter van de CPR tijdens de TT
als barman tig biertjes heeft getapt;
we onze bestuurder Bert Dekker zeker
gaan missen.

één zal dit proces sneller kunnen doorlopen
dan de ander. Het streven van Plateau is wel,
dat alle kindcentra met zowel opvang als
onderwijs in januari 2023 over zijn gegaan op
een Kindcentrumraad.
Ook zijn er kindcentra waar geen opvang aan
verbonden is, dus logischerwijs houden die de

Contact

‘gewone’ medezeggenschap.

E-mail:

cpr@plateau-assen.nl

De Centrale Plateauraad wil de lokale raden

Postadres:

Postbus 136, 9400 AC Assen

ondersteunen in dit proces en elk kindcentrum
heeft een contactpersoon bij de CPR waar ze
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