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Medezeggenschapsraad 

Pater Jan Smitschool 

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

Agenda – dinsdag 8 maart 2016, 19.30 uur 
 

4. Bijzondere aandachtspunten 8 maart 2016: 

 
 Update groei / leerlingenstop: 

o Bijzonderheden (bijv. positie Flore)? 
o Ontwikkelingen m.b.t. gelden voor tijdelijke huisvesting? 

Op dit moment hanteren we een leerlingenstop. Over huisvesting zijn 
we nog aan het brainstormen. 
 

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

Babbels heeft bij ons op school een contract tot 2021.  
o Acties directies / MR / GMR gewenst? Op dit moment nog niet. 

Misschien later m.b.t. communicatie naar ouders/kind. Yvonne houdt 

ons op de hoogte.  
 

 Update overige zaken op niveau van Flore / Gemeente 
zie hierboven 

 
 Verkeersveiligheid 

o Zie ingekomen stukken (voorstellen m.b.t. verkeersplannen, 

Gemeente HHW en VVN) 
9 februari is Rogier met Serana van Babbels bij de gemeente geweest 

voor een gesprek rondom verkeer en veiligheid van de Dreef en de 
Van Veenweg. 

Vaste agendapunten 
1. Notulen vorige vergadering: Goed gekeurd 
2. Ingekomen stukken: octopusplan & plan veilig verkeer Nederland 

3. Financiële voortgangsrapportage (tweemaandelijks): geen rapportage. 
Volgende vergadering 

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: Geen 
7. Actualiteiten van buiten: Geen 
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Gesprek met de gemeente verliep prima. De gemeente wil een 
gedegen onderzoek voordat men wil gaan kijken naar oplossingen. 
Het onderzoek moet je zelf initiëren en uitvoeren. Vanuit het 

onderzoek wordt er door de gemeente gekeken wat er nodig is. 
Wanneer de gemeente er iets aan kan doen, wordt er een keuze 

gemaakt uit 3 maatregelen. Deze zijn: 1. Motiveren van aangepast 
gedrag 2. Fysieke aanpassingen in de infrastructuur 3. Regels en 

handhaving.  
 

Rogier heeft naast de gemeente ook contact gezocht met Veilig Verkeer 

Nederland (VVN). 
VVN heeft aangegeven dat de Dreef een gevaarlijke weg is. Ze willen ons 

helpen bij het onderzoek.   
Rogier, spant zich in om een verkeerscommissie op te richten, bestaande 
uit in ieder geval gemeente (verkeer en BOA’s), Politie, PJS + Babbels, 

ouders (MR PJS en oudercommissie Babbels), de nieuwe eigenaar van het 
rouwcentrum. Volgens VVN is het belangrijk om de omgeving te 

betrekken bij het onderzoek.  
 

Plan van aanpak:  

- April – Mei willen we gebruiken voor het samenstellen van de 
verkeerscommissie en start van het onderzoek. Onderdeel van het  

onderzoek is een enquête voor alle ouders van de PJS. 
- VVN doet in juni een aanbeveling.  
- Juni/juli de resultaten aan de gemeente presenteren; de gemeente 

moet daar vervolgens iets mee doen.  
Actie: kleine terugkoppeling via de nieuwsbrief   

 
o Rogier verzorgt update na gesprekken met Gemeente Heerhugowaard 

en Veilig Verkeer Nederland 

 
 

 Inloopochtenden  
o Vervolgacties n.a.v. inloopochtenden: 

 Thema volgende inloop: doorpakken op veiligheid + bijzondere 

onderwerpen vanuit ouderenquête 2014/2015 
Thema blijft veiligheid 
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5. Schoolse zaken 8 december: 

 Actueel deze maand (directie) 

School uit Limburg komt komende woensdag onze school bezoeken. 
Verder geen bijzonderheden 

 Update groepen 7/8 Geen bijzonderheden 
 Update IPC 

o Komende thema’s: Is nog niet bekend.  
 Engels voor kleuters:  

o Wanneer beslissing over 2016-2017: We moeten de begroting 

afwachten. We hopen volgend jaar door te kunnen gaan bij groep 1/2 
en wellicht een uitbreiding naar groep 3 

 Update omgeving:  
o Ontwikkelingen rouwcentrum => Voorlopig verkocht volgens 

zondagskrant 6 maart 2016 

o Ontwikkelingen Nehemia: Gesprek in de toekomst 
o Ontwikkelingen overig: Geen 

 
6. GMR  

Geen nieuws 

7. Actualiteiten van buiten 
Geen nieuws 

 
 
Actielijst 2015 -2016 
Nr. Datum Wie Omschrijving Wanneer Ok 

 8-12-

2015 

RT Uitwerken/bijwerken afspraken gedrag op 

en rond het schoolplein 

Oplevering 

schoolgids, 

ntb 

 

 7-9-2015 RT Opnieuw plannen MR-training AOb MR 16-17  

 8-3-2016 RT Commissie oprichten VVN Maart/april  

      

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 

 

 

 
 


