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23 juni 2022 

Vergadering CTR 
• Jaarverslag Tabijn 2021 

• Uitkomsten PMO 

• Toekomstvisie kinderopvang 

• Bevoegdheden CTR 

• Mandaat oudercommissies 

 

4 oktober 2022 

Vergadering CTR 
• Kaderbrief begroting 2023 

 

13 december 2022 

Vergadering CTR 
• Begroting 2022 

CONTACT 

Heeft u vragen of een reactie 

mail dan naar: 

ctr@tabijn.nl 

CENTRALE TABIJNRAAD INFO 
NUMMER 1  

APRIL 2022 

 

START NIEUWE CENTRALE TABIJNRAAD 

Na een zorgvuldig traject waarin ouders en medewerkers uit onderwijs en opvang 
betrokken zijn geweest, kunnen we met trots melden dat per 1 april 2022 de 
Centrale Tabijnraad is opgericht! In deze Centrale Tabijnraad (CTR) komt de 
medezeggenschap voor opvang en onderwijs samen. De nieuwe voorzitter van de 
CTR is John Meijdam (ouder Kindcentrum 't Baken) en vicevoorzitter is Joyce Mous 
(personeelslid Kindcentrum Paulusburcht). 
 

Wat doet de CTR? 
De Centrale Tabijnraad van Tabijn (afgekort CTR) vertegenwoordigt alle 
personeelsleden en ouders van de 22 Tabijnscholen en kindcentra. In de CTR komt 
de medezeggenschap die voorheen werd ingevuld door de GMR, OR en centrale 
oudercommissie, bij elkaar. De twaalf leden denken met het bestuur mee over 
zaken als de nieuwe organisatiestructuur (vorming van kindcentra), financiële zaken, 
kwaliteit van het onderwijs en de opvang en de tariefstelling voor de opvang.  
 
De CTR vergadert vijf keer per jaar waarbij het College van Bestuur een deel van de 
vergadering aanschuift. Ook de leden van de Raad van Toezicht zijn twee keer per 
jaar tijdens een (deel van) de CTR-vergadering aanwezig. Jaarlijks wordt er een 
gezamenlijke avond rond een actueel thema georganiseerd door de CTR voor (een 
afvaardiging van) de medezeggenschapsraden en lokale oudercommissies van de 
scholen/kindcentra. 
 
Samen helpen we het onderwijs en de opvang vooruit 
Het doel van de CTR is om de medezeggenschap binnen Tabijn zo in te zetten dat 
het leidt tot kwaliteitsverhoging van de organisatie van het onderwijs en de opvang. 
Heldere en open communicatie is hierbij essentieel, evenals het zichtbaar en 
vindbaar zijn van de CTR voor personeelsleden en ouders. We komen dan ook graag 
met je in contact! Heb je vragen of opmerkingen, mail dan naar ctr@tabijn.nl. 
 
Nieuwsbrief  
De CTR brengt elk kwartaal een nieuwsbrief uit waarin je op de hoogte wordt 
gehouden van alle informatie uit de CTR, zoals agendapunten, besluiten en 
instemmingen en ander nieuws.  
 
Wij hopen van harte dat we je hiermee van de juiste informatie kunnen voorzien en 
dat je ons weet te vinden als je vragen of opmerkingen voor ons hebt. 
 
Hartelijke groet, 
namens de Centrale Tabijnraad, 
 
John Meijdam, voorzitter 
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EVEN VOORSTELLEN 

De Centrale Tabijnraad bestaat uit 12 leden. De voorzitter van de CTR is John Meijdam en de vicevoorzitter is 

Joyce Mous. Zij vormen het dagelijks bestuur van de CTR en zijn te bereiken via ctr@tabijn.nl. 

 

Annemarie van Rixel  medewerker onderwijs  namens GMR 

Joyce Mous  medewerker onderwijs  namens GMR 

Helma Kuyper  medewerker onderwijs  namens GMR 

Niels Vermij  medewerker onderwijs  namens GMR 

Marlijn Bouwman  ouder onderwijs  namens GMR 

John Meijdam  ouder onderwijs  namens GMR   

Esther Iskes  ouder onderwijs  namens GMR 

Joost van Koot  ouder onderwijs  namens GMR 

Joost Gunther  ouder opvang   namens COC 

Martijn Witvoet  ouder opvang   namens COC 

Selma van Cronenberg medewerker opvang  namens OR 

Anna Balder-Reen  medewerker opvang  namens OR 

Thuraya Al-Shaibani ouder onderwijs  leerervaringsplek 

 

 
31 maart 2022: Het tekenen van het statuut en reglement voor de oprichting van de CTR 

 
 

 

  


