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Medezeggenschapsraad 

Pater Jan Smitschool 

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

Agenda – dinsdag 7 juni 2016, 19.30 uur 

 

Presentie 
Aanwezig:  

- Personeelsgeleding: Roos Molenaar, Michelle Joziasse 
- Oudergeleding: Debbie Borst, Rico Geerling, Rogier Thomasse 

 

Afwezig:  
- Personeelsgeleding: Kitty van Oppenraaij en Linda Tames (beide i.v.m. 

zwangerschapsverlof) 
- Bevoegd gezag: Yvonne Rozeman 

 

 
4. Bijzondere aandachtspunten 7 juni 2016: 

 
 Update groei / leerlingenstop: 

o Bijzonderheden tijdelijke huisvesting / Nehemia n.a.v. gesprekken 

 => Er volgt een Digiduif en een inloopgelegenheid voor ouders. 
Nadere info volgt. 

 A: Roos stuurt de Digiduif 
 => Michelle en Roos zijn zeer enthousiast, zelfs vergeleken met 

de nieuwe unit waar groep 8 dit jaar zat. Erg net, mooi en 

vooral ruim. 
 Vraag oudergeleding: Lopen de kinderen en de bewoners van 

Nehemia door elkaar? => Nee, dit is gescheiden. Bewoners 
leven boven, waarbij de verdiepingen zijn afgeschermd met een 

Vaste agendapunten 
1. Notulen vorige vergadering  

2. Ingekomen stukken 
3. Financiële voortgangsrapportage (tweemaandelijks) 
4. Bijzondere aandachtspunten deze maand 

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

 (Verkeers)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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tagsysteem. Nehemia maakt alleen in de weekenden gebruik 
van de ruimte. 

o Personeelsgeleding wil graag dat MR meedenkt over een beheersbare 

leerlingenstop, binnen de mogelijkheden die er (wettelijk) zijn.  
 A: Zetten we op de agenda voor begin volgend jaar 

 
 

 Update samenwerking Babbels en Flore m.b.t. integraal kindcentrum 
o Flore en Babbels zijn weer in gesprek 
o Geen garanties gegeven, behalve huurcontract voor locatie PJS tot 

2021. Dit maakt het voor Babbels wel lastig om ver vooruit te kijken 
en samen met de PJS te investeren in bijv. betere 

aansluiting/doorstroming. 
 

 Ingekomen mail: zorgen m.b.t. groepen 5 

o Hoe wordt dit probleem voorkomen via de formatie van 2016-2017 
o => Er is na de mail van afgelopen zaterdag direct een gesprek 

geweest afgelopen maandag, over de gang van zaken in de 
betreffende klas. 

o => Leerkracht Hanna is ziekgemeld, vervanging is geregeld 

o Ouders worden via Digiduif geïnformeerd 
o Oudergeleding spreekt zorg uit over wéér een wisseling, maar begrijpt 

de noodzaak en overmacht. 
o Oudergeleding verwacht een ‘kanon’ voor de getroffen klas, die is 

gevonden in persoon van Bruna. 

 
 Ingekomen brief van ‘ouders van groep 8’ m.b.t. alcoholgebruik van de 

leerkrachten en begeleiders tijdens het kamp op Texel 
o Standpunt gevraagd inzake alcoholgebruik 
o Personeelsgeleding: begeleiding kent haar verantwoordelijkheden en 

houdt rekening met alcoholgebruik, door alleen met mate en niet in 
het zicht van de kinderen te drinken. Daarnaast is er altijd één 

aangewezen persoon die niet drinkt, voor noodgevallen waarin er met 
de auto gereden moet worden. / Naast de verantwoordelijkheid zijn 
we ons ook bewust van de perceptie die de kinderen kunnen hebben 

en de verhalen die hieruit voortkomen. 
o A: MR verzorgt antwoord (Roos, Michelle) 

 
 Sportdag: bovenbouw geeft aan dat het tegenvalt 

o Bovenbouw is met name bezig met het bij elkaar houden van de 

jongere kinderen in hun groepje 
o A: MR (Roos, Michelle) vraagt de Sportdagcommissie (Madeleine) 

komend jaar om na te denken over een opzet die het plezier weer 
centraal zet, voor iedereen 

 
 Definitieve groepsindeling en formatie 2016-2017 (A) 

o => Zie Digiduif 6-6 voor de formatie 
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o => Groepsindeling is definitief geworden; de indeling, leerkrachten en 
de lokalen worden op de doorstroommiddag besproken met de 
kinderen 

o Opvallend: een gemengde groep 2/3. Ouders worden persoonlijk 
ingelicht over de gang van zaken.  

o Oudergeleding wordt hier graag vroeg bij betrokken/over 
geïnformeerd 

 
 

 Voorstel aanpassing schooltijden onderbouw op vrijdag (I) 

o Nog niet besloten, vandaar ook nog niet gecommuniceerd 
o Oudergeleding vraagt zich af: in vakantieplanning staat dat kinderen 

vanaf groep 3 ook in de middag naar school gaan; wanneer is dit 
besloten? => Dit blijkt nog niet definitief 

o Oudergeleding benadrukt dat school de argumentatie zo snel mogelijk 

uiteen moet zetten 
o A: Onderwerp wordt op de MR-agenda gezet voor begin komend jaar 

 
 Jaarplanning en vakantierooster 2016-2017 (A) 

o Rooster akkoord bevonden; jaarplanning wordt in Jaargids besproken 

 
 Concept begroting 2016-2017:  

o Investeringsplan (IMR),  
o Formatieplan (IP),  
o Begroting PJS (IMR)  

o => Allen akkoord bevonden door kascommissie. Definitieve 
bekostiging wordt vastgesteld op 1 oktober, op basis van het 

leerlingenaantal op dat moment 
 

 Concept schoolgids/jaargids 2016-2017 (I) 

o Deadline oplevering vóór zomervakantie 
o Veiligheidsafspraken onderdeel maken van gids of introductiepakket? 

o => Yvonne is hiermee bezig; 
o => Inloopochtenden MR en vergaderingen op de jaarplanning 
o => A: Rogier neemt contact op t.b.v. redactie 

 
 Vooruitkijken 2016-2017 

o Leden ouder- en personeelsgeleding: wie blijft, wie gaat, wie komt 
 Iedereen blijft graag aan 
 Vervanging niet nodig, uitbreiding niet noodzakelijk 

 
o Inloopochtenden:  

 frequentie => niet meer elke maand; 3x per jaar op de 
jaarplanning zetten 

 Vrijdag 7 oktober 2016 
 Vrijdag 20 januari 2017 
 Vrijdag 14 april 2017 

 A: Data in jaargids laten opnemen 
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o Wens: Marije (adjunct) graag iets vaker aan tafel als bevoegd gezag 
 A: Rogier nodigt uit als de planning volledig is 

 

 
5. Schoolse zaken 7 juni: 

 Actueel deze maand (directie) 
 Update groepen 7/8  

o => We leren graag van de ervaringen die we dit jaar hebben 
opgedaan, al is de situatie volgend jaar niet exact gelijk. De evaluatie 
met de klankbordgroep (incl. ouders) is uitgesteld tot 21 juni. Hier 

wordt o.a. besloten hoe we ook de overige ouders gaan betrekken bij 
een bredere evaluatie.  

o Oudergeleding vraagt om toelichting waarom voor volgend jaar een 
andere opzet is gekozen. 

 Voetbal-monopolie van groep 8:  

o Bijzondere situatie: groep 8 heeft het alleenrecht op het gebruik van 
het voetbalplein in het speelkwartier van de bovenbouw 

o => Oudergeleding vindt dit absurd; punt komt op de agenda in de 
eerste vergadering van 2016-2017 

 Update IPC  

o => Aansluiting op reguliere toetsen is soms uitdaging, goede 
resultaten, wordt voortgezet. 

 Engels voor kleuters 
o Beslissing 2016-2017 => Ja 
o Hadewig gaat als reizend circus langs de lokalen 

 Verkeersveiligheid 
o Ouder-onderzoek (juni/juli) => Rogier organiseert dit met VVN en de 

oudercommissie van Babbels. 
o Vervolg:  

 rapportage met oplossingsvoorstellen in juli/augustus 

 presentatie aan gemeente en politie in of vlak na 
zomervakantie 

o Betrokkenheid team PJS: wie trekt verkeerslessen in de klassen 
 Ideeën: verkeersweek IPC, agent in de klas, programma’s  
 Schakel de leerkracht in, dan regelen we het 

 
 

6. GMR 
 

7. Actualiteiten van buiten 

 
8. Wat verder ter tafel komt 

 
 Voorstel m.b.t. beter lezen, initiatief van kinderboekhandel ‘Madelief’ in 

Obdam. Komt neer op gedeeltelijke crowdfunding voor het inrichten van 
een actuele, leuke schoolbibliotheek. 

o MR vindt het belangrijk om een actuele bibliotheek te hebben, 

maar bekijkt graag meer opties om dit mogelijk te maken 
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o Idee: gebruik hiervoor de kledingbeurs, omdat hier heel veel 
actuele boeken voorbij komen => A: Angelique legt dit neer bij de 
organisatie van de kledingbeurs 

o Idee: vraag klassen naar de wensen 
o MR zet het op de agenda voor komend jaar, inclusief 

budgetaanvraag. 
 

 
Debbie sluit om 21.25 uur de vergadering. Volgende vergadering is op 
dinsdag 27 september, 19.30 uur. 

=== 
 

Actielijst  
Nr. Datum Wie Omschrijving Wanneer Ok 

  RT Uitwerken/bijwerken afspraken gedrag op 

en rond het schoolplein 

Ntb, 

oplevering 

schoolgids 

 

  MR Aanwezigheid op informatieochtend 23-9   

  RM Digiduif tbv inloopgelegenheid nieuwe 

lokalen Nehemia => Roos 

  

  RM, 

MJ 

Reactie op ingezonden brief m.b.t. 

alcoholgebruik tijdens het Texelkamp => 

Roos, Michelle 

  

  RM, 

MJ 

Contact Sportdagcommissie (Madeleine) 

t.b.v. invulling sportdag waarin ook voor 

de bovenbouw plezier centraal staat, in 

plaats van de begeleiding van jongere 

kinderen => Roos, Michelle 

  

  RT Inloopochtenden in planning school laten 

opnemen => 7 oktober is gelijk met de 

kledingbeurs 

  

  MR Plannnen MR-vergaderingen 16-17   

  RT Uitnodiging Marije vergaderingen 16-17   

AV = Angelique de Vries 

DB = Debbie Borst 

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 

 

 
 
 


