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Welkom bij de tweede 
nieuwsbrief van de 
Centrale Plateau Raad. 
Hierin schrijven we onder 
andere een verslag van een 
symposium en informeren 
we over het 
scholingsaanbod op het 
gebied van 
medezeggenschap. Veel 
leesplezier en alvast hele 
fijne dagen gewenst! 
 

Samenwerking dagelijks bestuur 
CPR en directeur bestuurder 

Binnen de CPR bestaat het dagelijks 
bestuur uit: Pim Albronda (voorzitter), 
Mariëlle Pruim(vice-voorzitter) en 
Maria Jansen (ambtelijk secretaris). 
Voorafgaand aan elke CPR-vergadering 
wordt een agenda opgesteld. De 
punten worden vooraf ingebracht door 
de leden van de CPR en door het 
stafbureau van Plateau. De 
noodzakelijke documenten zijn uiterlijk 
2 weken voorafgaand aan de 
vergadering voor een ieder 
beschikbaar. Ongeveer twee weken 
voor de vergadering heeft het dagelijks 
bestuur een vooroverleg met de 
directeur-bestuurder. Hier worden 
actuele zaken over en weer besproken. 
Tevens wordt afgestemd welke 
onderwerpen de directeur bestuurder 
wil bespreken tijdens de CPR 
vergaderingen. Sommige zaken 

worden vooraf aan de CPR leden 
schriftelijk aangegeven. Er is sprake 
van korte lijnen met de directeur 
bestuurder en het stafbureau. Bij 
actuele onderwerpen en vragen nemen 
we vroegtijdig contact met elkaar op. 
Gedurende de CPR-vergadering, sluit 
de directeur bestuurder voor ongeveer 
30 minuten aan. Hierbij is gelegenheid 
tot het stellen van vragen en worden de 
leden op de hoogte gebracht van de 
actuele stand van zaken omtrent de 
diverse onderwerpen. 

 

'Van een dubbeltje naar een 
kwartje?'   
Verslag van een symposium 
 
Woensdag vond het symposium 
'kansengelijkheid in het basisonderwijs' 
plaats in het Hunebedcentrum, 
georganiseerd door Tryntsje Slagman. 
Meer dan 80 leerkrachten en 
bestuurders kwamen bijeen en deden 
inspiratie voor kansengelijkheid in het 
onderwijs. Het symposium was een 
afscheidscadeau van het 
Hunebedcentrum aan Tryntsje, die zich 
10 jaar lang vrijwillig heeft ingezet als 
bestuursvoorzitter. Namens de 
werkgroep ZOO (zorg onderwijs en 
opvang) namen Mia, Natasja en Jannet 
deel aan dit symposium.   
Deze middag was vooral bedoeld om 
met alle aanwezigen te zoeken naar 
kansen. Daarnaast namen sprekers ons 
mee in prachtige initiatieven.   
  
Basisschool Het Mozaïek in Arnhem 
heeft als motto: onderwijzen ons vak, 
leren ons doel!  
De school gaat ervan uit dat ieder kind 
alles kan leren. Er wordt goed 
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onderwijs gegeven door een betrokken 
en gedreven team. De directeur en een 
groep 8 leerkracht vertelden vol trots 
over hun school en hun succesfactoren. 
Werken aan kansengelijkheid = 
ongelijke interventies uitvoeren.   
Ze vertelden over het effect van hoge 
verwachtingen hebben, over de 
kwaliteit van feedback waarbij de 
nadruk wordt gelegd op successen 
i.p.v. falen en het effect daarvan.   
  
Daarnaast besteden zij heel veel tijd en 
aandacht aan het groepsklimaat en 
ouderbetrokkenheid. De 
ouderbetrokkenheid op deze school is 
hoog. Kinderen presteren beter 
wanneer ouders belangstelling hebben 
voor en betrokken zijn bij wat het kind 
doet op school.   
 

  
  
Vervolgens sprak Maria Hoving, 
schoolleider van De Poolster uit Nieuw-
Buinen over 'Samen oog hebben voor 
de toekomst van onze kinderen' door 
goed naar het kind te luisteren en te 
streven naar de mogelijkheden die het 
kind in zich heeft. Het 'zien' van het 
kind is daarbij cruciaal.   
  
Dr. Anneke Timmermans (hoofddocent 
Onderwijswetenschappen RUG) 
benaderde het vanuit de wetenschap. 
Zij nam ons mee in een onderzoek haar 
onderzoek over 'Kansen en 
(on)gelijkheid en verwachtingen: hoe 
kijk je naar leerlingen en welke impact 

heeft dat.'  Daarbij wordt het effect van 
hoge verwachtingen uitgelegd. Daarbij 
kan worden gesteld dat voor de meest 
kwetsbare kinderen (dubbeltjes) 
kleinere effecten zijn van hoge 
verwachtingen, maar grotere effecten 
van lagere verwachtingen. Zie ook:   
  
https://www.onderwijskennis.nl/artike
len/leidraad-onderwijs-vanuit-hoge-
verwachtingen  
 
https://www.onderwijskennis.nl/sites/
onderwijskennis/files/media-
files/LEERKRACHTVERWACHTINGEN%
20digitaal%20240921.pdf  
  
Na deze presentaties gingen we in 3 
groepen uiteen om in een kleine setting 
met elkaar in gesprek te gaan over 
kansen en mogelijkheden.  
Al met al was het een inspirerende 
middag, waarin duidelijk werd dat de 
zorg voor kinderen in onderwijs en 
opvang nog steeds een knelpunt is, 
waarmee scholen, gemeentes en 
diverse instanties blijven worstelen. 
Ondanks alle initiatieven, ideeën, 
projecten ect. is er nog steeds sprake 
van kansenongelijkheid en zijn we van 
mening dat deze enorme klus nog niet 
zomaar is geklaard.   
Besluiten we met de mooie woorden 
van Jesse Laport, stadsdichter uit 
Arnhem.   
  
Kansenongelijkheid in het 
basisonderwijs: een gedicht | Jesse & 
Bart Laport i.s.m. Flores Onderwijs  
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Aanbod scholing MR 
 
Opleiding: MR Start  
Info: Scholing voor beginners (en 
aspirant leden) in de MR maar ook 
voor 
mensen die er al langer in zitten maar 
nog nooit scholing gevolgd hebben. 
Datum: 24 januari 2023 
Tijd: 19.00 uur tot 21.30 uur  
Plaats: Kindcentrum Baggelhuizen  
 
Opleiding: MR en integrale 
medezeggenschap   
Info:  een zeer actueel thema binnen 
Plateau 
Datum: 29 maart 2023 
Tijd: 19:00 uur tot 21.30 uur  
Plaats: Kindcentrum Baggelhuizen 
 
Bijeenkomst: Centraal 
Medezeggenschapsoverleg (CMO) 
Info: georganiseerd door CPR en met 
CPR-leden voor voorzitters en 
secretarissen. 1 à 2 leden per MR. 
Gespreksthema’s kunnen aangeleverd 
worden bij de ambtelijk secretaris van 
de CPR. 
Datum:  19 april 2023 
Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur 
Plaats: Kindcentrum Baggelhuizen 
 
Deze cursussen worden georganiseerd 
vanuit de Vereniging Openbaar 
Onderwijs (VOO). Voor meer 
informatie over de inhoud van de 
cursussen: www.voo.nl/cursussen  
 
 
 
We kondigen verder alvast aan dat er 

in september volgend schooljaar een 
cursus MR en financiën georganiseerd 
wordt.  
Deze vindt plaats op 19 september 
2023. Nadere info volgt tegen die tijd.  
 
Opgeven doe je door middel van een 
mail naar cpr@plateau-assen.nl met 
naam/namen en naam Kindcentrum. 
 Het aantal plaatsen is beperkt dus wie 
het eerst komt wie het eerst 
maalt. Eventueel zal er een 
reservelijst gemaakt worden. 
 
 
 
 
Wist je dat …… 
 
…de CPR een baby krijgt? Nou ja, de 
CPR… onze eigen Hannie en haar man 
natuurlijk. We wensende aanstaande 
ouders natuurlijk heel veel geluk met 
de kleine! 
 
…de agenda en de notulen van de CPR 
op de website staan?  
 
…je als toehoorder welkom bent bij de 
vergaderingen mits je je even 
aanmeldt op cpr@plateau-assen.nl ? 
 
…er heel veel leuke scholing 
georganiseerd wordt in 2023? 
 
…je bij die scholing ook andere leden 
van een MR treft om ervaringen uit te 
wisselen?hoe leuk dat is? 
 
…nu ook de voorzitters en 
secretarissen met elkaar in gesprek 
kunnen op het nieuwe CMO? 



 

NIEUWSBRIEF | DECEMBER | 2022 4 

 
…CMO centraal medezeggenschaps 
overleg betekent ? 
 
…medezeggenschap van afkortingen 
aan elkaar hangt maar dat je in de MR 
Start daar een nuttigoverzicht van 
krijgt? 
 
…er binnenkort steeds meer 
Kindcentrumraden (KCR) komen in 
plaats van MRen? 
 
…personeel en ouders van de opvang 
dan meer een stem krijgen? 
 
…de leden van de CPR integrale 
medezeggenschap echt een aanwinst 
vinden hoewel zij ook vantevoren best 
wat beren op de weg zagen? 
 
…Kindcentrum de Heksenketel straks 
de allereerste is met een 
Kindcentrumraad? 
 
…elk lid van de CPR contactpersoon is 
voor een kindcentrum? 
 
…je daar gebruik van mag maken? 
 
…we al twee geïnteresseerde 
kandidaten hebben voor een nieuw lid 
namens hetonderwijspersoneel terwijl 
de vacature nog niet eens opengesteld 
is? 
 
…meer kandidaten natuurlijk welkom 
zijn. 
 
…de CPR leden jullie hele fijne 
feestdagen wensen!! 

 
 

Contact 
E-mail:  cpr@plateau-assen.nl 

mailto:cpr@plateau-assen.nl

	Welkom bij de tweede nieuwsbrief van de Centrale Plateau Raad. Hierin schrijven we onder andere een verslag van een symposium en informeren we over het scholingsaanbod op het gebied van medezeggenschap. Veel leesplezier en alvast hele fijne dagen gewe...
	Contact

