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Verslag MR-inloopochtend ‘Veiligheid’  

Vrijdag 30 oktober 2015, 8.30 – 10.00 uur 
 

Dit verslag geeft een samenvatting van de onderwerpen die tijdens deze eerste MR-
inloopochtend zijn besproken, met daarbij de argumenten waarom ouders deze 

onderwerpen belangrijk vinden en de acties die de komende tijd op de agenda van 
de MR verschijnen.  

 
De belangrijkste conclusies 
 De huisregels rondom de veiligheid op het schoolplein maken het nodige los 

onder ouders; veel reacties via mail, op het plein en goede opkomst gezien het 
tijdstip. 

 
 De kern van de discussie is niet het treffen van veiligheidsmaatregelen, maar de 

invulling van de voorbeeldfunctie die wij als ouders vervullen naar de kinderen. 

Niet alleen met betrekking tot veiligheid, maar ook met betrekking tot respect 
voor de omgeving. 

 
 Strekking van de opgestelde afspraken is daarom de juiste wat betreft 

aanwezige ouders: het voorbeeld dat we als ouders gezamenlijk hebben naar de 

kinderen moet voorop staan. Het is geen kwestie van de school die regels oplegt, 
maar een gedeelde verantwoordelijkheid van alle ouders om een veilige en 

prettige gang naar school te kunnen bieden. Het cliché is waar: de maatschappij, 
dat zijn wij. 

 

 De afspraken worden wat betreft de ouders onderdeel van het introductiepakket 
voor nieuwe ouders en moeten zichtbaar aanwezig zijn in de school. Ook een 

korte toelichting per punt is gewenst, in het documentje zelf of via de website. 
 

 Twee onderwerpen springen er deze ochtend uit qua aandacht:  

1. De groep die regelmatig bijpraat voor de deur van het rouwcentrum: 
ouders melden onveilige situaties en uiten twijfel over de algemene indruk 

2. Parkeergedrag aan de Dreef: gedrag op parkeerplaats en bewustzijn 
gedoogbeleid rouwcentrum  
 

 En verder: 
3. Verkeer: oversteken, fietsplaatsen langs de stoep, scooters Nehemia 

4. Honden: achtergronden hondenbeleid onvoldoende helder 
5. Hangjeugd: groepen jongeren die zich na schooltijd ophouden op het 

schoolplein en zorgen voor onveilig gevoel en onveilige situaties (afval, 

glas) 
 

 
Het vervolg 

Per onderwerp treft u de acties die op korte termijn op de agenda van de MR 
terechtkomen. Wilt u reageren? Dat kan, graag zelfs. Laat weten wat u vindt of wilt 
bijdragen via mr@paterjansmit.nl of spreek ons of de directie aan als u op school 

bent. De volgende inloopochtend staat gepland voor vrijdag 25 november.  
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1. De groep ouders voor het rouwcentrum  

In aanwezigheid van een van de ouders uit de betreffende groep (van wisselende 
samenstelling) brengen andere ouders hun zorgen naar voren over twee zaken:  

1. de algemene indruk die de groep wekt met betrekking tot respect voor de 
bezoekers van het rouwcentrum en 2. de invloed op de verkeersveiligheid die de 
groep onbewust blijkt te hebben. Waarom dit wat voor ouders belangrijk is: 

 
Respect voor bezoekers 

Ouders melden dat deze groep een ongewenst signaal afgeeft, als het gaat om 
getoond respect voor bezoekers. Het rouwcentrum is een plaats waar nabestaanden 
in principe 24 uur per dag in alle rust afscheid kunnen nemen van hun overleden 

dierbaren. Een bezoeker - met zijn verdriet en zorgen aan zijn hoofd – zich een weg 
laten banen tussen de spelende kinderen en lachende en kletsende mensen, is niet 

het voorbeeld dat ouders willen stellen. Daarnaast is er een grote groep mensen – 
denk aan kinderen van de Pater Jan Smitschool en hun ouders, maar ook aan 
voorbijgangers – voor wie het rouwcentrum een herinnering aan een overleden 

dierbare betekent. Het beeld van een gezellige bijeenkomst voor de deur past niet 
in de respectvolle manier waarop de school en de aanwezige ouders met deze 

gevoelens om willen gaan.  
 

Invloed op de verkeersveiligheid 
Meerdere ouders uiten hun zorgen over de veiligheid van de spelende kinderen op 
het terrein van het rouwcentrum, maar niet in de laatste plaats ook die van hun 

eigen kinderen tijdens het langsfietsen of oversteken: 
 De kinderen schieten, ondanks toezicht, de weg of het parkeerterrein op 

 Spelende kinderen roepen naar hun klasgenootjes die voorbijfietsen, oversteken 
of op het parkeerterrein lopen. Kinderen worden afgeleid en maken een 
onverwachte beweging, wat tot onveilige situaties leidt. 

 Kinderen spelen in de bosjes langs de weg; automobilisten houden rekening met 
eventuele onverwachte bewegingen en minderen hun snelheid. Dit leidt tot 

onveilige situaties met achteropkomend verkeer (bijv. inhalende fietsers). 
 
Acties 

De Pater Jan Smitschool staat voor een veilige en respectvolle omgeving. De school 
en de MR (namens de ouders) gaan daarom graag met deze groep in gesprek over 

de aangedragen standpunten en hoe we hier gezamenlijk mee om zullen gaan. De 
uitnodiging is aan een aantal van de betreffende ouders overgebracht. Voelt u zich 
ook aangesproken? Reageer dan s.v.p. via mr@paterjansmit.nl.  

 
 

2. Gedrag rond de parkeerplaatsen 
De parkeergelegenheid aan de Dreef zorgt regelmatig voor onveilige situaties, door 
de combinatie van beperkte ruimte, haast, kleine kinderen en voorbijgaande auto’s 

en fietsers. Daarnaast vragen ouders om besef dat het rouwcentrum een 
gedoogbeleid voert richting parkerende ouders van de Pater Jan Smitschool, door 

het parkeerverbod (voorlopig) niet te laten handhaven. 
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Acties 

1. Benadrukken van de afspraken/huisregels, in combinatie met handhaving door 
de BOA’s van de Gemeente Heerhugowaard. Het grootste deel van de 

onveiligheid wordt namelijk opgelost met verantwoordelijk gedrag van ouders. 
Voorbeelden: eventjes dubbel parkeren, gebruik van de invalidenplek als kiss & 
ride, volgas over het parkeerterrein na het wegbrengen van de eigen kinderen, 

peuken uitdrukken naast de auto. 
 

2. Een plan ontwikkelen voor het verbeteren van de parkeergelegenheid, in 
samenhang met een onderzoek naar verkeersstromen (via bijvoorbeeld 
Octopus). Het initiatief ligt bij de ouderraad en de medezeggenschapsraad; de 

inhoud en planning zullen we in Q1 2016 bekendmaken. Ouders die hieraan 
willen bijdragen in idee en uitvoering, meld u s.v.p. aan via mr@paterjansmit.nl.  

 
 
 

3. Verkeer 
Wat betreft de verkeerssituatie zijn de volgende punten aangegeven: 

 Situatie Van Veenweg – Rembrandtlaan: lange wachttijden met onverantwoord 
voorrang nemen tot gevolg 

 Plaatsing van fietsen op de stoep (Dreef): de fietsen staan weer aan beide 
kanten van de stoep, in plaats van alleen aan de kant van de struiken 

 Scooters Nehemia: ouders melden dat bewoners of medewerkers van Nehemia 

regelmatig met scooters over de stoep rijden 
 

Acties 
1. Voor de verkeerssituatie nemen MR en OR in nauw overleg met school het 

initiatief om verbeteringen voor te stellen. We zoeken hiervoor ondersteuning bij 

de Gemeente Heerhugowaard en Octopus. 
2. De plaatsing van de fietsen wordt onderdeel van de huisregels. Voor het gedrag 

van de scooterrijders wordt contact opgenomen met Nehemia.  
 
Andere praktische voorstellen: 

 Mobiliseren van klaar-over team Van Veenweg – Rembrandtlaan 
 Uitdelen fluorescerende hesjes voor fietsende en wandelende kinderen 

 Ook hier: ouders die hieraan willen bijdragen in idee en uitvoering, meld u s.v.p. 
aan via mr@paterjansmit.nl.  
 

 
4. Honden 

De gedachte achter het hondenbeleid - honden zijn niet toegestaan op het 
schoolplein en in school - is niet helder bij alle ouders. Besproken is dat het 
uitgangspunt is dat honden thuisgelaten worden, na diverse incidenten met zowel 

loslopende als vastgebonden of aangelijnde honden. Kan dat onverhoopt niet, dan 
verzoeken we ouders om met de hond aangelijnd, achter het hek op hun kind(eren) 

te wachten.  
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Actie 

We voorzien de website van een toelichting op alle afspraken, waaronder deze 
afspraak dat honden niet zijn toegelaten op het schoolplein. Daarnaast zal in de 

klassen met de kinderen worden besproken dat het verstandig is om een hond pas 
te benaderen/aaien als je dat aan het baasje hebt gevraagd. 
 

 
5. Hangjeugd 

Zoals veel ouders melden en alle medewerkers aan den lijve hebben ondervonden, 
is schoolplein een populaire hangplek geworden. Het zijn ongetwijfeld aardige 
jongens en meisjes, die echter voor een onveilig gevoel en onveilige situaties 

zorgen door samenscholing en het achterlaten van afval en glas.  
 

Actie 
MR en directie onderzoeken de mogelijkheid om het terrein per gebod af te sluiten 
per 19.00 uur in plaats van 22.00 uur zoals op dit moment. 

 
 

 
 
 


