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Centrale Plateau Raad  
Notulen vergadering CPR – maandag 26 september 2022 locatie: Kloosterveste 

 

Oudergeleding   Personeelsgeleding   Overig  

Pim Albronda (vz) PA ✓ Siena v.d. Veen  SV ✓ Carin Doodeman      CD        dir.best. MKA 

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 MKA   

Maarten Peetsma MPe MKA 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 

 
1. Opening / vaststellen agenda 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom bij deze eerste vergadering na de zomer. MPe en UD 
zijn vanwege andere verantwoordelijkheden afwezig. SV is online aanwezig.  
Agenda wordt minus punt 10 vastgesteld. 

      
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

- De eerste CPR baby is op komst. Wij feliciteren de gelukkige ouders! 
- Carin Doodeman kan vanavond niet aanwezig zijn vanwege een afspraak 

met de Raad van Toezicht. 
- Op 28-11 gaat het DB naar de RvT. Vragen/punten zijn welkom. Punten tot 

nu toe: 

• Klimaatbeheersing op de scholen 

• De hoge energierekeningen 

• Koersplan 

• Hoge vervangingsproblematiek 

• Op 17-04-2023 komt (een deel van) de RvT bij de CPR vergadering. 
 
3. Notulen 11-07-2022 

Zijn reeds vastgesteld. Actiepuntenlijst bijgewerkt. Nog extra aandacht voor het openstaande 
punt leerlingvervoer met het oog op verduurzaming.  

  
4. Kadernota tarieven en leveringsvoorwaarden opvang. 

De werkgroep F&J is blij dat ze pro-actief betrokken zijn bij dit punt door het stafbureau. Prijzen 
worden met het oog op de actualiteit (CAO, energiekosten) pas later vastgesteld. Aandachtspunt: 
hoe kan Plateau zich als werkgever gunstig profileren? Dit punt komt op de volgende vergadering 
terug. 
  

5.  Verlofregeling opvang (instemmingsaanvraag) 
De werkgroep P&K heeft hier zorgvuldig naar gekeken en geeft het advies aan de CPR om op dit 
punt in te stemmen. 
Wel heeft de werkgroep nog een tip aan de opstellers van deze regeling: 
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Alle termen worden uitgelegd behalve het levensfasebudget o.a. op pg 4 onderaan. Kan hier 
bijvoorbeeld een linkje aan gekoppeld worden? 
Ook zou het prettig zijn als de wijzigingen t.o.v. de vorige regeling duidelijk aangegeven worden 
en de consequenties van deze wijzigingen helder aangegeven. 
Actie: ambt.sec.  
 

6. Concept vragenlijst tevredenheidsonderzoek 
De leden van de CPR waren niet erg tevreden met de voorgestelde vragen.  
Er waren de volgende opmerkingen: 
Veel gesloten vragen 
Ja/nee vragen waarbij geen toelichting gevraagd wordt 
Heel algemeen 
Meer gericht op onderwijs dan op opvang 
Er missen vragen over de situatie tijdens Corona en opgelopen onderwijsachterstanden en ook 
een vraag over ICT. 
Niet duidelijk of er per kind een vragenlijst komt (of per gezin?). Zo niet, voor welk kind vul je ‘m 
dan in? 
De leden vragen zich af wat het doel is van dit onderzoek. Wat wil je eruit halen? 
Conclusie: van een professioneel bureau zou je meer kwaliteit verwachten. 
 
Buiten bovengenoemde punten zouden de volgende vragen nog toegevoegd kunnen worden: 
Zou u dit IKC aanbevelen aan andere ouders dan wel collega’s? 
En op het gebied van medezeggenschap: 
Bent u op de hoogte van het bestaan van medezeggenschapsorganen zoals de 
medezeggenschapsraad, de ondernemingsraad en de ouderraad? En weet u de weg om contact 
met deze raden op te nemen?  
NB: De eerste twee uiteraard bij de vragenlijst personeel en de medezeggenschapsraad en 
ouderraad bij de ouder vragenlijst. 
Actie: ambt.sec. 
 

7. Handboek Planning en roostering personeel opvang (ter info) 
Voor kennisgeving aangenomen. 

 
8. Cafetaria salderings-regeling reiskosten opvang (instemmingsaanvraag) 

Er wordt een ad-hoc werkgroep opgericht om hier nog nader mee aan de slag te gaan. 
Deze werkgroep bestaat uit: MPK, MJ, SV en EP. Vanwege de ingangsdatum van deze regeling 
voert deze werkgroep z.s.m. overleg met de betreffende medewerker stafbureau. 
Actie: ad-hoc werkgroep Cafetaria 
 

9. Scholing CPR plus MR, OR en OC 
De werkgroep communicatie (zonder de ambtelijk secretaris vanwege de onafhankelijkheid) 
heeft het aanbod van diverse organisaties bekeken en uiteindelijk beoordeeld dat de VOO het 
meest passende aanbod heeft. 
Dit jaar zal de cursus Integrale medezeggenschap worden aangeboden en de MR Start als 
basiscursus. Van hieruit zal bekeken worden waar daarna behoefte aan is. 
De contactpersonen vanuit de CPR zullen contact opnemen met ‘hun’ IKC om de behoefte te 
peilen.  
Actie: werkgroep communicatie 
 

10. Dit agendapunt is vervallen. 
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11. Vroegtijdige pensioenregelingen 

 Leden van de CPR hebben uit eigen ervaring geconstateerd dat het ouderenbeleid van Plateau 
nog enige verbetering behoeft. Voor jonge beginnende leerkrachten zijn er dingen georganiseerd 
zoals bijvoorbeeld startmiddagen maar voor de senioren binnen Plateau niet. Het zogeheten 
‘generatiepact’ behoeft verbetering. 
De werkgroep P&K gaat hiermee aan de slag en bereidt een eventueel initiatiefvoorstel voor. 
Actie: werkgroep P&K 
 

12. Uren overzicht september 2021 – september 2022 
Bij een rondgang langs de leden blijkt dat met name voor het personeel, ondanks de gedane 
toezeggingen vorig jaar, de zaken niet goed geregeld te zijn. Ook blijkt dat de personeelsleden in 
de CPR te veel moeilijkheden op hun eigen werkplek ondervinden bij het regelen van hun uren 
voor de CPR. 
De CPR vindt dit niet acceptabel omdat het geheel contra de destijds gedane toezeggingen is en 
het een voorwaarde was om met deze constructie van integrale medezeggenschap akkoord te 
gaan. De voorzitter zal z.s.m. contact opnemen met Carin Doodeman om dit te bespreken. 
Bij de oudergeleding van de CPR verloopt de declaratie van de vacatievergoeding goed. Alleen 
het DB maakt teveel uren en komt daarmee buiten de maximaal toegestane 
vrijwilligersvergoeding. Voor dit probleem wordt een oplossing gezocht . 
Actie: voorzitter CPR 
 

13. Rondje werkgroepen: ZOO (Zorg, Onderwijs, Opvang) 
De werkgroep krijgt ondersteuning van een stagiair die een onderzoek moet doen in het kader 
van haar studie als gedragsspecialist. Zij gaat in samenwerking met de werkgroep onderzoek 
doen naar de communicatie tussen ouders en leerkrachten in het kader van de voorgenomen 
DOESLIEF campagne. Binnenkort komt de werkgroep weer bij elkaar. 
 

14. Evaluatie en nieuwe indeling werkgroepen 
De voorbereiding van agendapunten door werkgroepen wordt in het algemeen als zeer positief 
ervaren. Nog niet elke werkgroep gaat even goed maar daar wordt aan gewerkt. De werkdruk 
tussen de werkgroepen is wel verschillend met als nummer 1 de werkgroep Personeel en 
Kwaliteit. Deze werkgroep heeft de afgelopen tijd veel en zeer goed voorbereidend werk 
afgeleverd.  
Indeling van de werkgroepen met als eerste genoemd de zogeheten ‘voortrekker’ van de 
werkgroep. 
 
Personeel en Kwaliteit (P&K) Financiën en Juridische zaken (F&J) 
Mia     Barbara 
Siena Pim 
Mariëlle Natasja 
Jannet Marjon 
  Bonuslid: Siena 
 
Huisvesting en Facilitair (H&F) Communicatie en scholing (C&S) 
Emiel Maria 
Pim  Mia 
Ursuline Maarten 
  Mariëlle 
  Hannie 
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Zorg, Onderwijs en Opvang (ZOO)   
Natasja 
Marjon 
Jannet 
Mia 
Siena 
Maria (ondersteuning) 
 
HR (geen CPR werkgroep) 
Natasja 
Hannie 
 
 Implementatiegroep naar integrale medezeggenschap, oprichten KCR (geen CPR werkgroep) 
Jannet 
Mariëlle 
Maria (ondersteuning) 
 

15. W.v.t.t.k. 
- Armoedebeleid, extra aandacht en zorg is nu nodig. Kiwali en de Lady 

Circle kunnen ook ondersteuning bieden. De CPR moet dit punt de 
komende tijd aan de orde stellen.  

- Per 1 september gaat MJ met pensioen. Dit houdt in dat we kandidaten 
nodig hebben vanuit het onderwijspersoneel. Houd je ogen en oren alvast 
open! 

 
 

 
 
 
Komende vergaderdata: 
 
21 november 
19 december 
13 februari 
17 april 
26 juni  
 
Kloosterveste, Assen 
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BESLUITENLIJST 2022-2023 
 

Wat Datum 
besluit 

Evt. bijzonderheden 

Instemming Verlofregeling opvang  26-09-2022 Werkgroep P&K 

Instemming cafetaria salderings regeling opvang 26-09-2022 Door ad-hoc werkgroep 
afgehandeld 

Keuze voor VOO wat betreft scholing CPR en aanbod voor KC 
raden 

26-09-2022 Werkgroep communicatie 

 


