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Medezeggenschapsraad 

Pater Jan Smitschool 

 
Dreef 12a  1701 GP   
Heerhugowaard  
Tel. 072-5715730  Fax. 072-
5729411 
www.paterjansmit.nl  

Agenda – dinsdag 26 januari 2016, 19.30 uur 

 

4. Bijzondere aandachtspunten 26 januari 2016: 
 

 Update groei / leerlingenstop => A: Pater Jan Smit gaat in januari in 
gesprek met Flore (Siebrand Konst en René Zaal) over de plichten en 
mogelijkheden; PJS heeft geen plaats meer, maar binnen Flore is er sprake 

van krimpscholen en leegstand. Veel kinderen uit De Draai komen naar de 
PJS en niet naar De Helix. Ouders melden dat dit te maken heeft met 

vertrouwen en met de aanpak van het onderwijs. 
Vragen hierbij: moeten we gebruik maken van een dependance-vestiging? 
Kunnen we mensen weigeren en een wachtlijst hanteren, terwijl anderen 

krimpen? 
Update 26 januari: Flore heeft bij de gemeente HHW een subsidie 

aangevraagd voor tijdelijke huisvesting. We mogen in overleg beslissen hoe 
we de gelden inzetten. We wachten de beslissing van de gemeente af. Op dit 
moment is er voor alle groepen, behalve groep 4, een leerlingenstop. Voor 

volgend jaar zitten de kleutergroepen vol. We hanteren op dit moment een 
wachtlijst. 

 
 Ontwikkelingen Integraal Kindcentrum  

o Status samenwerking Babbels en Flore i.h.k.v. Integraal Kindcentrum 

=> Babbels en Flore zijn met elkaar in gesprek. Op dit moment geen 
acties gewenst vanuit MR (die in november wel nodig leken i.v.m. 

impasse en intentieverklaring met Stichting Kinderopvang 
Heerhugowaard). 

Vaste agendapunten 
1. Notulen vorige vergadering => akkoord 

2. Ingekomen stukken => geen 
3. Financiële voortgangsrapportage (tweemaandelijks) => akkoord 
4. Bijzondere aandachtspunten deze maand 

5. Schoolse zaken (vaste zaken 2015-2016):  
 Actueel deze maand 

 Veiligheid rondom school 
 Onderwijsvernieuwing: IPC invoering, ICT, Engels kleuters 
 Ervaring groep 7/8 nieuwe stijl 

6. Vanuit de GMR 
7. Actualiteiten van buiten 
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 Update overige zaken op niveau van Flore / Gemeente => Geen 

 
 Vacatures en sollicitaties  

=> De vacature van december heeft niets opgeleverd. Vier kandidaten, één 
geschikt, die er echter voor kiest om op haar huidige school te blijven. 

Wat betreft benodigde capaciteit: op dit moment worden de leerkrachten 
ondersteund door een onderwijsassistent (Marleen Kruk). Daarnaast is 
Cristella de komende maanden aangenomen voor groep 1-2. 

=> In groep 3 is er voor Linda en Kitty, full-time een vervanging per 1 
februari (Romy). 

=> Een officiële vacature wordt in mei uitgestuurd; hier kunnen ook 
kandidaten van buiten Stichting Flore op reageren. 
 

 
 Inloopochtenden  

 
o Vervolgacties n.a.v. inloopochtenden: 

 Nieuwe set afspraken m.b.t. voorbeeldfunctie 

 Verkeersveiligheid (overall plan / klaar-over team / Octopus?) 
=> 9 februari gesprek met Gemeente Heerhugowaard (Fred 

Wildenburg, verkeersadviseur) over ondersteuning en 
mogelijkheden. 
Klaar-overs => Er zijn enkele aanmeldingen; gebruik van 

maken. 
 Traktatiebeleid => Ouders spreken hun zorgen uit over de 

ongezonde traktaties bij het vieren van verjaardagen in de klas. 
MR en school spreken af om een advies/wens mee te geven: 
gezonde, kleine traktatie zonder cadeautjes.  We laten dit 

terugkeren in de jaargids en eventueel nieuwsbrieven. De 
uiteindelijke beslissing en verantwoordelijkheid blijft echter bij 

de ouders. 
 

 Overige bijzondere aandachtspunten: 
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5. Schoolse zaken 8 december: 

 Actueel deze maand (directie) 

 Update groepen 7/8 => Het gaat goed. Leerkrachten en leerlingen zijn nog 
elke dag aan het leren. Op dit moment zijn we druk met de cito’s. Hopen op 

mooie scores. Deze hebben met het nieuwe werken een andere waarde 
gekregen maar het is toch prettig wanneer leerlingen een ontwikkeling laten 

zien. 
 Update IPC 

o Thema’s dit jaar Input van ouders / specialisten? => Waarschijnlijk 

komen er dit schooljaar nog twee thema’s. Ouders worden op initiatief 
van de leerkracht erbij betrokken. Ervaring leert.   

 Engels voor kleuters 
o Plannen voortzetting? Wanneer beslissing over 2016-2017? => Is nog 

steeds een groot succes. Leerlingen en ouders zijn enthousiast. Het 

zou leuk zijn om dit door te zetten naar de middenbouw. Hierover zijn 
we in gesprek. 

 Update omgeving:  
o Ontwikkelingen Nehemia => geen 
o Ontwikkelingen rouwcentrum => staat officieel te koop/te huur. 

Afwachten wat het besluit is van de gemeente. Wanneer het verkocht 
wordt, zal er waarschijnlijk een nieuw parkeerbeleid moeten komen. 

We bespreken dit met de gemeente in het kader van de 
verkeerssituatie. 

o Ontwikkelingen overig => geen 

 
6. GMR  

 
7. Actualiteiten van buiten 
 

 
Actielijst 2015 -2016 
Nr. Datum Wie Omschrijving Wanneer Ok 

 8-12-

2015 

RT Uitwerken/bijwerken afspraken gedrag op 

en rond het schoolplein 

januari  

 8-12-

2015 

RT / 

MR 

Thema’s inloopochtenden n.a.v. 

ouderenquête 

Januari  

 8-12-

2015 

RG Contact gemeente tbv mogelijkheid 

vervroegen verbodstijden schoolplein 

Januari  

 26-1-

2016 

RT Gesprek Gemeente HHW mbt 

verkeerssituatie 

Februari  

      

AV = Angelique de Vries 

DH = Debbie Harmsen 

KO = Kitty van Oppenraaij 

MJ = Michelle Joziasse 

LT = Linda Tames 

MT = Marije Tamis 

RG = Rico Geerling 

RM = Roos Molenaar 

RT = Rogier Thomasse 

YR = Yvonne Rozeman 

 

 
 
 


