
 

Centrale Plateau Raad  
Notulen vergadering CPR – maandag 11 juli 2022 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 MKA   

✓ = 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 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom bij deze extra online vergadering. JK is vanwege 
schoolactiviteiten afwezig. Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

      
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

- Opstartmiddag 16 september: HJ en BB kunnen deze datum helaas niet 
maar andere datum wordt lastig. Ook hele of halve dag wordt nog nader 
bekeken. Wordt z.s.m. vervolgd. 

- 1e Nieuwsbrief CPR: komt op de website te staan en link in nieuwsbrieven 
van de kindcentra. 

- Bij de vergaderstukken in Teams nieuwsbrief van Ministerie over 
kinderopvang 

 
3. Notulen 13-06-2022 

Zijn reeds vastgesteld. Actiepuntenlijst bijgewerkt.  
  
4. Instemming aangepast Statuut en ter info modelreglement voor de Kindcentra 

De leden van de CPR die in de Taskforce zaten hebben dit zeer nauwkeurig bekeken. De CPR kan 
dan ook unaniem instemmen met het gewijzigde Statuut. Wel zijn er vragen wanneer het 
modelreglement met toebehoren aan de KC wordt aangeboden. Elk KC kan met behoud van 
eigen identiteit vorm geven aan dit modelreglement. Wanneer de KC het ‘startpakket’ krijgen 
wordt nagevraagd door ambt.sec. 
Actie: ambt.sec. 

  
5.  Instemmings- en adviesaanvraag bovenschools deel van schoolondersteuningsprofiel (advies) 

en tekst Plateaugids (instemming) 2022 – 2023 
De werkgroep Communicatie heeft dit voorbereid door middel van vragen aan het stafbureau. 
Deze vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.  
Wel staat er nog een foutje in de tekst. Deze wordt door de ambt.sec. doorgespeeld naar 
stafbureau. 
Actie: ambt.sec. 
 
 
 



 
 
 

6. Adviesaanvraag protocol weeralarm en beslisboom maatregelen 
De punt is voorbereid door de werkgroep Personeel & Kwaliteit door middel van vragen aan het 
stafbureau. De werkgroep vindt de beslisboom zeker van toegevoegde waarde. Goed dat ook 
ouders hierbij betrokken zijn. Wel geeft de werkgroep als tip mee het uitgebreide protocol 
opgesteld door de GGD. Hier kan Plateau zijn voordeel mee doen om de klimaatbeheersing meer 
Plateau breed aan te pakken en evenals de lange termijn planning. De CPR zal in de komende tijd 
de vinger aan de pols houden en over enige tijd vragen naar de stand van zaken. 
De CPR geeft een positief advies. 
Actie: ambt. sec. zet op actielijst  

 
 
 

7. Adviesaanvraag keuze aanbieder tevredenheidsonderzoek 
De werkgroep Personeel & Kwaliteit heeft ook dit punt voorbereid door vragen in te dienen bij 
het stafbureau. De adviesaanvraag gaat over de keuze voor welke aanbieder en daar geeft de 
CPR een positief advies op. 
De werkgroep heeft daarnaast de volgende aandachtspunten: 

- De cijfers kloppen niet, deze moeten nog geactualiseerd worden (staat al 
op de planning); 

- De CPR wil dat de gedane toezegging over zelf vragen toevoegen aan het 
onderzoek gehandhaafd wordt; 

- De CPR vraagt zich af waarom er gekozen is voor uitgaan van het aantal 
leerlingen en  niet voor het aantal ouders/verzorgers; 

- De CPR zou graag deelnemen aan de werkgroep die dit onderzoek 
voorbereid. Dit past bij een pro-actieve CPR. 

Actie: ambt.sec. 
 

 
8. Rondvraag en w.v.t.t.k 

- UD staat nu genoteerd als lid van de COC, dit moet zijn OR 
- De declaraties voor de vacatievergoeding van de oudergeleding kunnen 

ingeleverd worden bij de ambtelijk secretaris. 
 

 
 
 
Data volgend schooljaar: 
 
26 september 
21 november 
19 december 
13 februari 
17 april 
26 juni  
 
Kloosterveste, Assen 
 

 


