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Afgelopen schooljaar is voor de Medezeggenschapsraad een bijzonder jaar geweest, waarin we met 

de Pater Jan Smitschool wederom actief hebben mogen meedenken over de ontwikkelingen die van 

invloed zijn op het onderwijs en de gang van zaken op school.  

De nieuwbouw, formatiekwesties met betrekking tot de adjunct-directie en nieuwe medewerkers, de 

herindeling van de groepen 7/8 en de veiligheid op en rond het schoolplein zijn slechts een paar van 

de onderwerpen waarvoor wij een bijdrage hebben mogen leveren, in de vorm van inspraak, advies 

vanuit het perspectief van ouders en leerkrachten of via formele instemming van besluiten en de 

begrotingen die daarbij horen.  

We zijn erg tevreden over de open houding vanuit de directie en de betrokkenheid die de Pater Jan 

Smitschool van de Medezeggenschapsraad verwacht. De MR is zeer onder de indruk van hoe de 

Pater Jan Smitschool haar mannetje staat in veranderende tijden en heldere keuzes maakt met het 

oog op de aansluiting van het onderwijs op de nieuwe tijden.  

Vernieuwend denken in het belang van het kind vraagt erom dat je elkaar uitdaagt. Soms door 

kritisch te zijn en andere keren door elkaar met de juiste argumenten net iets verder te durven laten 

denken. Zo kan het dat wij ook afgelopen jaar hebben besloten dat het continurooster – tot op 

heden – onvoldoende overtuigende voordelen biedt voor het kind, maar dat de nieuwe opzet van  

groep 7/8 en de invoering van IPC wél met vertrouwen tegemoet worden gezien. De driehoek 

ouder/kind/school klopt hier op de Pater Jan Smitschool en de manier waarop de besluitvorming 

over deze onderwerpen tot stand is gekomen laat zien dat de MR hierin een waardevolle rol vervult. 

Juist omdat wij deze rol mogen spelen op de Pater Jan Smitschool, streven wij er voor het komende 

jaar naar om meer zichtbaar te zijn richting onze achterban. Juist omdat deze ruimte er is, 

verwachten wij dat meer ouders en personeelsleden zich geïnspireerd zullen voelen om hun mening 

en ideeën te delen met de Medezeggenschapsraad of om zelf actief deel te nemen. Vanaf oktober 

verzorgen wij daarom een maandelijkse inloopochtend. Daarnaast verbeteren wij de 

informatievoorziening via de website en zijn wij aanwezig op de verschillende informatie-

bijeenkomsten die er gedurende het jaar worden georganiseerd. U bent in ieder geval van harte 

uitgenodigd. 

Vlak voor de zomervakantie hebben twee leden van de oudergeleding afscheid genomen van de MR. 

Komend jaar gaan wij daarom verder met een oudergeleding van drie leden (aangevuld met in ieder 

geval één aspirant ouder-lid) en met een personeelsgeleding met drie leden. 

De invulling van de Medezeggenschapsraad is als volgt: 

 Oudergeleding:  Debbie Harmsen (voorzitter), Rogier Thomasse (secretaris),  

                          Rico Geerling, Angelique de Vries (aspirant) 

 Personeelsgeleding: Roos Molenaar, Michelle Joziasse, Kitty van Oppenraaij 

 

Namens de Medezeggenschapsraad kijk ik uit naar het schooljaar 2015-2016, waarin we voort zullen 

bouwen op de inzichten en het vertrouwen die de voorgaande jaren zijn opgebouwd. Bedankt voor 

uw aandacht. 

 


