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Centrale Plateau Raad  
Notulen vergadering CPR – maandag 21 november 2022 locatie: Kloosterveste 
 

Oudergeleding   Personeelsgeleding   Overig  
Pim Albronda (vz) PA  Siena v.d. Veen  SV  Carin Doodeman      CD        dir.best.  
Mariëlle Pruim (vicevz) MP  Mia Jansen  MJ  Maria Jansen                     ambt. sec  
Barbara Brink  BB  Hannie Jansen HJ MKA   
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 
RvT – Raad van Toezicht  
 
1. Opening / vaststellen agenda 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom met name onze toehoorder: Floor Boelens.  UD is 
online aanwezig vanwege ziekte. 
Agenda wordt vastgesteld. 

      
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

- Er is een gesprek geweest met CD over de vergoeding van de personeelsgeleding 
voor de CPR. Hier is nog geen reactie op binnen.  

- Luchtventilatie systeem van o.a. IKC de Heksenketel. Dit punt komt aan de orde bij 
gesprek met CD en gesprek met RvT. 

- Knelpunten in de zorg. De werkgroep ZOO heeft hierover binnenkort een gesprek 
met CD. 

- De CPR heeft een nieuw sjabloon voor de Nieuwsbrief. 
- Er zijn al 2 geïnteresseerde kandidaten om het volgend schooljaar de vacature van 

MJ op te vullen nog voor deze vacature zelfs is opengesteld. 
- Op 28-11 bezoekt ons DB, de RvT. Bespreekpunten zie notulen vorige keer 

aangevuld met vraag over hoe om te gaan met opbouw reserves. 
- Begroting zal in de vergadering van december aan de orde komen. 
- Vraag om 2 leden van de CPR die mee willen doen de risicoanalyse van Plateau. 

Dit worden MPe en JK. Deze analyse vindt begin december plaats. 
- Afspraken met CD moeten gemaakt worden via het secretariaat. 

 
 
3. Notulen 26-09-2022 

Zijn reeds vastgesteld. Actiepuntenlijst bijgewerkt. NB: er staan nog 3 actiepunten open! 
  
4. Inventarisatie bespreekpunten met directeur bestuurder 

De volgende punten willen de leden van de CPR bespreken: 
- Afspraak met commissie ZOO pas eind januari, cie wil eerder gezien noodzaak 
- Luchtventilatie in de gebouwen 
- Hoe communiceert de CPR met CD 
- Integrale medezeggenschap, stand van zaken. 
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5. Gesprek CPR met directeur bestuurder: CD 

Voor de volgende vergadering wil CD graag wat punten op papier zetten zodat de CPR met haar 
bepaalde thema’s kan bespreken aan de hand van speerpunten. Dit wordt voorbereid in het 
voorgesprek met het DB van de CPR. 
 
CD vertelt hoe zij de kennismaking met de organisatie heeft aangepakt en ervaren. 
Een belangrijk thema de komende tijd gaat worden: kwaliteit en verbinding. 
Kwaliteit: 
De basiskwaliteit is binnen Plateau op orde. Dit wordt gecontroleerd door de Inspectie van het 
onderwijs en de GGD in de opvang maar er ontbreekt nog een kwaliteitscyclus binnen de 
organisatie. Wat is de ambitie van Plateau op het gebied van kwaliteit? Welke doelen zijn er? 
Door middel van het oprichten van een expertgroep “kwaliteit” gaat gewerkt worden aan de 
inrichting van een kwaliteitscyclus zowel voor onderwijs als voor de kinderopvang.  
Huisvesting: 
Er komt een Integraal Huisvestingsplan van de gemeente maar ook Plateau moet een eigen IHP 
krijgen. Wat wil Plateau zelf met de gebouwen en de buitenruimte? Wat is de visie op gebruik 
binnen- en buitenruimte? Het Plateau IHP is voorjaar 2023 gereed. 
Begroting:  
De totstandkoming van de begroting kost dit jaar veel tijd en energie. CD wil de directeuren meer 
regie geven. Dat vraagt om een ander allocatiemodel. Hier wordt de komende tijd aan gewerkt 
zodat de begroting 2024 op deze wijze kan worden ingericht 
Zorg: 
Er is ongerustheid inzake de zorgleerlingen. Er komen meer zogeheten ‘thuiszitters’ en veel 
leerlingen worden nu nog ‘in de lucht gehouden’ door de extra NPO gelden maar wat als die straks 
wegvallen?  
CD heeft contact gehad met de wethouder en het SWV (Samenwerkingsverband) om te kijken naar 
kansen en oplossingen ipv belemmeringen. Ook heeft zij contact gehad met het CKC om te kijken 
waar er samengewerkt kan worden.  
Organisatie: 
In de zomer moet er een strategisch perspectief/koerslan Voor Plateau liggen. Een regiegroep gaat 
proces inrichten om daarmee aan de slag te gaan. 
ZOO: 
De afspraak met de commissie Zorg Onderwijs en Opvang (ZOO) wordt naar voren gehaald. 
Integrale medezeggenschap: 
CD gaat informeren naar de stand van zaken binnen het Directieteam.  

  
6.  Kadernota tarieven opvang 2023 (advies aanvraag) 

De commissie Financiën heeft hier veel tijd en energie in gestopt. Er zijn vragen gesteld aan het 
stafbureau en naar oordeel van de commissie onvoldoende beantwoord. De motivatie om de 
prijzen te verhogen is onvoldoende aangetoond. Daarom adviseert de commissie aan de CPR om 
hier een negatief advies op te geven in afwachting van voldoende onderbouwing voor de keuze 
van Plateau. De leden van de CPR geven een mandaat aan de commissie Financiën  om dit naar 
tevredenheid af te handelen. 
Actie: ambt.sec negatief advies  
 

7. Leveringsvoorwaarden opvang 2023 artikel 13.11 (advies aanvraag) 
Deze aanpassing is nodig om een Plateau brede studiedag te kunnen houden. De CPR geeft in 
navolging van de commissie een positief advies omdat de medewerkers van de opvang aan een 
algemene studiedag moeten kunnen deelnemen. De CPR wijst er wel op dat volgens de 
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branchevoorwaarden BMK deze voorwaarden een maand en een week van tevoren bekend 
gemaakt moeten worden. Ook vragen zij aandacht voor het feit dat ouders in de Covid tijd al 
behoorlijk belast zijn geweest. 
Actie: ambt.sec. positief advies 
 

8. Kaderbrief (ter info) 
Deze kaderbrief was ter informatie en is bedoeld als voorzet voor het jaarplan. 
 

9. Jaarverslag en jaarrekening (ter info) 
Ter kennisgeving aangenomen 
 

10. Scholing medezeggenschap en nieuwsbrief  
Deze scholing is bedoeld voor alle leden van de medezeggenschapsraden binnen Plateau. 
De commissie communicatie heeft daarvoor de volgende data vastgelegd: 
24-01-2023 MR Start 19.00 – 21.30 uur Locatie KC Baggelhuizen 
29-03-2023 Cursus integrale medezeggenschap 19.00 – 21.30 uur Locatie: KC Baggelhuizen 
19-04-2023 Centraal medezeggenschapsoverleg voor ALLE voorzitters/secretarissen van alle KC 
raden binnen Plateau. Aanvang: 19.30 uur Locatie: KC Baggelhuizen  
Volgend schooljaar (september) zal er een cursus aangeboden worden over MR en financiën. 
Nadere info volgt. 
 
De 2e CPR nieuwsbrief zal uitkomen voor de Kerst. Stukken inleveren voor 12-12 bij MPe, de 
eindredacteur. 
 
Onze voorzitter en vicevoorzitter worden verzocht om een inleiding te schrijven hoe de nieuwe 
samenwerking met CD eruit ziet (vorm, geen inhoud). 
MJ maakt een stukje over hoe om te gaan met agenda/notulen/input/contactpersonen tussen CPR 
en medezeggenschapsraden. 
Graag van allen input voor rubriekje Wist je dat …… 
 
De werkgroep ZOO stelt zich voor met een verslag van de studiedag waar zij geweest zijn. 
Actie: PA en MP (inleiding), MJ, werkgroep ZOO, MPe (redactie) en ALLEN (input wist je dat…) 
 

11. Draaiboek invoering 2-staps verificatie (ter info) 
Wordt ter kennisgeving aangenomen 
 

12. Begroting CPR 
Voor kennisgeving aangenomen. 

 
13. Evaluatie tevredenheidsonderzoek (ter info) 

De CPR blijft van mening, nadat zij zelf ook de evaluatie hebben ingevuld, dat de vragen behoorlijk 
nietszeggend zijn. De CPR is benieuwd naar de uitslag van dit onderzoek en zal dit in de vergadering 
meenemen zodra de uitslag beschikbaar is.  
Actie: ambt.sec.  
 

14. Symposium kansengelijkheid werkgroep ZOO 
De leden doen verslag van dit zeer informatieve symposium en schrijven hiervoor een stukje voor 
de nieuwsbrief.  
Actie: ZOO 
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15. Rondje werkgroepen 
De werkgroep Huisvesting en facilitair wil op regelmatige basis een afspraak maken met de 
betreffende medewerkers van het stafbureau om zo een vinger aan de pols te houden. 
Actie: commissie H&F 

 
16. Rondvraag en w.v.t.t.k. 

- Bespreekpunt met CD: hoe houden we de goede nieuwe medewerkers/stagiaires 
vast?  

 
17. Sluiting 

Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering  
 

 
 
Komende vergaderdata: 

 
19 december 
13 februari 
17 april 
26 juni  
 
Kloosterveste, Assen 
 
 
 

 


