
 

  

BINNENKORT 

 

13 december 2022 
CTR Vergadering 

• Jaarplan 2023 

• Arbobeleid 

• Klachtenregeling 

• Begroting 2023 

 

26 januari 2023 
Webinar oudercommissies 

 

14 februari 2023 
CTR vergadering  

 
 

CONTACT 

Heeft u vragen of een reactie 

mail dan naar: 

ctr@tabijn.nl 
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VAN DE VOORZITTER 

Inmiddels heeft de Centrale Tabijnraad alweer twee vergaderingen achter de rug. 
Hoog tijd dus voor een nieuwsbrief om je op de hoogte te houden van de 
onderwerpen die besproken zijn. 
 
In april 2022 is de Centrale Tabijnraad (CTR) opgericht, waarin de medezeggenschap 
voor onderwijs en opvang samen komt. De CTR vertegenwoordigt alle ouders en 
medewerkers van de 21 Tabijnscholen en kindcentra. De CTR bestaat uit 4 ouders 
uit onderwijs, 4 medewerkers uit onderwijs, 2 ouders uit de opvang en 2 
medewerkers uit de opvang. Deze leden denken met het bestuur mee over 
overkoepelende zaken, die voor alle scholen en kindcentra van belang zijn. Dit kan 
bijvoorbeeld zijn over financiële zaken, kwaliteit van onderwijs en opvang of 
arbeidsvoorwaarden. Op sommige onderwerpen heeft de CTR adviesrecht, op 
andere instemmingsrecht.  
Onderwerpen die een school of kindcentrum betreffen, worden door de lokale 
oudercommissie en/of MR besproken met de directie van de locatie.  
 

Met deze nieuwsbrief wil de CTR je laten zien waar wij mee bezig zijn. Heb je vragen 
of opmerkingen voor de CTR? We komen graag met je in contact! Je kunt mailen 
naar ctr@tabijn.nl.  
 
 
Namens de CTR, 
 
John Meijdam 
Voorzitter CTR Tabijn 

WEBINAR OUDERCOMMISSIES 

Tijdens de laatste CTR-vergadering gaven de aanwezige lokale oudercommissies 

het signaal af dat zij onvoldoende informatie hadden om over te gaan tot de 

mandatering aan de Centrale Tabijnraad.  

Op donderdag 26 januari 2023 van 19.30 uur tot (uiterlijk) 21.00 uur wordt 

daarom een extra webinar georganiseerd. Cynthia Roos van FocuzRight zal 

daarin toelichten welke stappen hebben geleid tot de oprichting van de CTR en 

de wettelijke achtergrond daarvan. Oudercommissies kunnen kennismaken met 

de twee CTR-leden die namens de centrale oudercommissie in de CTR zitten. 

Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Een uitnodiging met link wordt rechtstreeks aan de oudercommissies gestuurd.  
 

mailto:ctr@tabijn.nl
mailto:ctr@tabijn.nl
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NAMENS DE FINANCIËLE COMMISSIE  

De financiële commissie heeft met de controller en de voorzitter CvB de jaarstukken 2021 doorgenomen. Het jaar 

2021 is positiever afgesloten dan verwacht, als gevolg van de NPO-gelden en andere subsidies. De termijn om de 

NPO-gelden uit te geven is verlengd tot 2025.  

 

De inflatie is voor Tabijn een punt van aandacht. De premies van verzekeringen gaan significant omhoog en naar 

verwachting zullen de energiekosten na het aflopen van het vaste contract ook stijgen. Als gevolg van nieuwe cao-

onderhandelingen zullen de loonkosten voor zowel onderwijs als opvang waarschijnlijk ook substantieel stijgen in 

2023.  

TERUGBLIK AFGELOPEN VERGADERINGEN 

Jaarverslag Tabijn 2021 

Op 23 juni 2022 besprak de CTR het jaarverslag 2021 van de Stichting Tabijn en de Tabijn Opvang BV met de 

voorzitter College van Bestuur. Hierbij werd voornamelijk gesproken over het personeelstekort. Vergeleken met 

andere besturen heeft Tabijn nog steeds voldoende sollicitanten om de vacatures te vullen, maar ook bij Tabijn is het 

personeelstekort, zowel voor onderwijs als opvang, voelbaar. Naast het aannemen van personeel boven formatie om 

afwezigheid (ziekte) op te kunnen vangen, heeft Tabijn programma’s om doorgroei te stimuleren zodat personeel 

behouden blijft. Verder is gestart met een project om te onderzoeken hoe een ander functiegebouw binnen het 

kindcentrum, waarin andere beroepsgroepen in het team worden opgenomen, kan helpen in het personeelstekort.  

 

Afdeling kinderopvang 

De ondersteuning van de kinderopvang werd binnen het Tabijnbureau gedaan door verschillende afdelingen. Met 

instemming van de CTR zijn de administratie, planning, pedagogisch coaches en beleidsmedewerker samengevoegd 

in de afdeling kinderopvang, onder leiding van een afdelingsmanager kinderopvang. Gezien de groei van de 

opvangactiviteiten van Tabijn was dit een logische stap, die recht doet aan de kwaliteitsambities die Tabijn heeft voor 

de kinderopvang.  

 

Preventief Medisch Onderzoek 

Elke vier jaar wordt een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aangeboden aan alle medewerkers van Tabijn. De  

deelname was laag, wat te verklaren was door het tijdstip van afnemen: precies in de hoogste coronapiek in januari 

2022. Het valt de CTR op dat uit de cijfers blijkt dat medewerkers minder autonomie in hun werk voelen. Dit punt 

wordt door de directeuren besproken met de teams. Collegialiteit en een goede sfeer zijn de grootste energiegevers 

voor medewerkers van Tabijn.  

De leden van CTR spreken hun waardering uit voor de leerkrachten en pedagogisch medewerkers, die in de 

coronaperiode alles in het werk hebben gesteld om de kinderen onderwijs en opvang te bieden.  

 

Tarieven kinderopvang 2023 

In oktober 2022 werd de adviesaanvraag over de tarieven voor de kinderopvang 2023 besproken. Hierbij waren de 

lokale oudercommissies die geen mandaat hebben afgegeven aan de CTR aanwezig. Tabijn stelde voor het tarief met 

5,58% te verhogen, gebaseerd op de concept indexering van het ministerie SZW. De verwachting is dat de kosten 

gezien de inflatie waarschijnlijk veel hoger gaan uitvallen. Tabijn ziet het echter als een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid om de ouders enigszins tegemoet te komen. Er wordt wel bij gezegd dat gezien alle 

maatschappelijke onzekerheden (zoals hoge inflatie, nieuwe CAO’s, nieuw energiecontract) de kans aanwezig is dat 

deze verhoging niet toereikend is om het hoofd te bieden aan mogelijk  exorbitante kostenstijgingen. Mocht die 

situatie zich voordoen, dan moeten de tarieven wellicht worden heroverwogen.  
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Door de oudercommissies wordt gevraagd naar de verschillende tarieven die per gemeente gelden. Dit komt doordat 

in het verleden elke locatie dit zelf kon bepalen. Door tarieven per gemeente te hanteren is een eerste stap gezet om 

dit gelijk te trekken. Volgende stap is om tot een gelijk tarief te komen voor alle locaties van Tabijn. Zover is het nu 

nog niet.  

De aanwezige lokale oudercommissies hebben het gevoel dat zij over niet voldoende financiële informatie 

beschikken om in te schatten of de hogere tarieven in verhouding staan tot de kosten. Zij hebben hierop een 

overzicht van inkomsten en uitgaven ontvangen. 

 

De CTR heeft een positief advies gegeven over de voorgenomen tariefsverhoging over 2023.  

 

Ruilservice kinderopvang 

Tabijn heeft voor de kinderopvang een ruilservice, waarbij ouders die hun kind tijdig afmelden voor de opvang, een 

tegoed opbouwen. Dit tegoed kan binnen 90 dagen ingewisseld worden, mits er plek is op de opvang. Vaak is dit niet 

het geval, waardoor de vraag van de oudercommissies komt of de termijn van het tegoed verlengd kan worden naar 

180 dagen. De afdelingsmanager kinderopvang legt uit dat bij een langere termijn, er ook meer tegoed opgebouwd 

zal worden. Gezien de huidige wachtlijsten is er helaas vaak geen plek om kinderen extra te laten komen.  

 

Beleid informatiebeveiliging en privacy 

Sinds de AVG in werking is getreden, heeft ook het onderwijs opdracht gekregen om na te denken over 

informatiebeveiliging en privacy. Tabijn heeft te maken met kinderen, wat een kwetsbare groep is. Daarom is er een 

strenge toetsing op dit onderwerp. De manager ICT en de privacy-officer bespraken met de CTR welke beleidsstukken 

voor dit onderwerp zijn opgesteld. De CTR krijgt toelichting over het afschaffen van wachtwoordsystemen, phishing 

en beveiliging van e-mail, datalekken, DPIA risicoanalyse, MultiFactorAuthenticatie, social media en de wettelijke 

bewaartermijn van gegevens van kinderen.  

Na afloop van de vergadering geeft de CTR instemming op de documenten rondom het beleid informatiebeveiliging 

en de privacy.  

 

  


