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Centrale Plateau Raad  
Notulen vergadering CPR – maandag 19 december 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. MJ is online aanwezig vanwege haar herstel na 
operatie. 
Agenda wordt vastgesteld. 

      
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

- PA en MP doen verslag van bezoek aan Raad van Toezicht. 
- Er wordt verslag gedaan van de procedure rondom de vaststelling tarieven 

kinderopvang. Er komt nog een onderbouwing van de directeur-bestuurder voor 6 
januari a.s. 

- NS (personeel) en PA (ouder en voorzitter CPR) neemt plaats in de BAC voor 3 
nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. 

- Er hebben zich al een behoorlijke hoeveelheid mensen aangemeld voor de 
medezeggenschapscursussen.  

- Ingekomen stuk van De Roos over kerstpakketten stagiaires. Nemen we in 
algemene zin mee in gesprek met CD. 
 

 
3. Notulen 21-11-2022 

Zijn reeds vastgesteld. Actiepuntenlijst bijgewerkt. Let op nog openstaande actiepunten. 
  
4. Inventarisatie bespreekpunten met directeur bestuurder 

De volgende punten willen de leden van de CPR bespreken: 
- Vervolg tarieven kinderopvang 
- Vervolg begroting 
- Kerstpakketten stagiaires 

 
5. Gesprek CPR met directeur bestuurder: CD 

- De CPR neemt met interesse kennis van de plannen om te komen tot een 
strategisch perspectief Plateau. 

- Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de begroting en begin februari kan de 
CPR deze tegemoet zien. De werkgroep bereidt dit voor. 
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- Onderbouwing tarieven kinderopvang komt voor 6 januari 
- CD gaat navragen bij de directeuren wat het beleid is voor de kerstpakketten van 

stagiaires e.d. De leden van de CPR geven aan dat het onwenselijk is dat er voor 
stagiaires geen kerstattentie is en dat dit gelukkig bij veel locaties wel het geval is. 
Eén lijn binnen Plateau zou wenselijk zijn.  

 
6. Adviesaanvraag aanpassing pedagogisch beleid Kinderopvang 

De werkgroep P&K (aangevuld met HJ) heeft hier zorgvuldig naar gekeken en enkele 
aandachtspunten op papier gezet. Deze worden doorgestuurd naar het stafbureau. De werkgroep 
geeft een positief advies dat overgenomen wordt. 
Actie: positief advies ambt.sec. en JK (punten)  
 

7. Adviesaanvraag vakantierooster 
Positief advies. De vrije TT dag kan naar inzicht van de directeur van het KC als margedag ingezet 
worden. 
Actie: positief advies ambt.sec 
 

8. Rondje ervaringen van de leden met ‘hun’ kindcentrum 
Sommige leden hebben afspraak in januari en enkele leden hebben al een bijeenkomst gehad met 
de MR.  Blijkt dat de KC in verschillende stadia zijn (van niet naar al in experimentele fase) van 
integrale medezeggenschap. Belangrijk is dat het personeel en ouders van de kinderopvang hier 
ook bij betrokken worden. Wordt vervolgd dus. 

 
9. Nieuwsbrief CPR  

Deze is gereed om te worden verzonden en komt ook op de website te staan.  
 

10. Rondje werkgroepen 
De werkgroep ZOO heeft overleg gehad met CD over de zorg binnen Plateau aan de hand van de 
brief van Heksenketel/Marskramer. Dit is een aandachtspunt ook bij de gemeente en de andere 
schoolorganisaties binnen Assen (en landelijk).  

 
11. Rondvraag en w.v.t.t.k. 

- Fijne feestdagen voor iedereen en tot volgend jaar! 
 

12. Sluiting 
Om 21.35 uur sluit de voorzitter de vergadering  

 
 
 
Komende vergaderdata: 

 
13 februari 
17 april 
26 juni  
 
Kloosterveste, Assen 
 
 
 

 


