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Medezeggenschapsraad 
Pater Jan Smitschool 

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

Notulen – dinsdag 27 september 2016, 19.30 uur 

 
Presentie 
Aanwezig:  

- Personeelsgeleding: Roos Molenaar, Michelle Joziasse, Kitty van Oppenraaij 
- Oudergeleding: Rico Geerling (plv. voorzitter), Rogier Thomasse, Angelique 

de Vries 
- Bevoegd gezag: Yvonne Rozeman 

 
Afwezig:  

- Personeelsgeleding: Linda Tames (zwangerschapsverlof) 
- Oudergeleding: Debbie Borst 

 
 
2. Ingekomen stukken 

 Voorstel typecursus n.a.v. beschikbaar stellen van tablets met toetsenbord 
(Mieke Hendriks) 
=> MR en directie zijn van mening dat dit inderdaad belangrijk is 
=> School vs thuis: het gaat ten koste van effectieve leertijd, daarom dat de 
voorkeur is om dit thuis in eigen tijd te doen 
=> MR wil de opties onderzoeken hoe school hiervoor een speciale 
aanbieding kan doen o.b.v. groot inkopen (75 – 200 kinderen) 
=> Rico zoekt uit wat er mogelijk  

 
3. Voortgangsrapportage 

Vaste agendapunten 
1. Notulen vorige vergadering 
2. Ingekomen stukken 
3. Financiële voortgangsrapportage (tweemaandelijks) 
4. Bijzondere aandachtspunten deze maand 
5. Schoolse zaken (vaste zaken 2016-2017):  

 Actueel deze maand 
 Ontwikkelingen IKC 
 (Verkeers)veiligheid rondom school 
 Onderwijsvernieuwing: IPC invoering, ICT, Engels kleuters 
 Ervaringen bovenbouw ‘nieuwe stijl’ 

6. Vanuit de GMR 
7. Actualiteiten van buiten 
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 Systemen zijn aan het veranderen bij Flore; in plaats van periodieke 
rapportage (handmatig), krijgen scholen real-time inzicht 

 In de overgangssituatie is inzicht in de actuele financiële situatie niet altijd 
even makkelijk te krijgen 

 Hier wordt in oktober het nodige in verbeterd; directie houdt ons op de 
hoogte 

 
4. Bijzondere aandachtspunten 27 september 2016: 
 

 Actueel: eerste maand van het schooljaar 2016-2017 
o Algemeen: prima start! 
o Startavonden met onder-/midden-/bovenbouw zijn deze week 

geweest, met overwegend positieve reacties 
 Oudergeleding kan dit bevestigen. Het laat goed zien waar het 

PJS voor staat en hoe het dit jaar wordt aangepakt. Goed voor 
de betrokkenheid van ouders.  

o De nieuwe lokalen bij Nehemia (en de tuin) bevallen erg goed 
o Samenwerking in de onderbouw (1-3) bevalt goed; groep 3 is nu echt 

onderdeel van de onderbouw, waar ze voorheen meer bij de 
middenbouw werden betrokken. 

o Nieuwe leerkrachten (Anna en Ashley) zijn ook goed uit de 
startblokken gekomen 

o Leerlingenraad (voor kinderen vanaf groep 4) is weer van start 
gegaan, onder leiding van Marije 

 
 Update samenwerking Babbels en Flore m.b.t. integraal kindcentrum 

o Update door Yvonne 
=> Contracten Babbels vestigingen Zevensprong en Familieschool zijn 
opgezegd per 1-1-2018 
=> MR blijft overtuigd van de samenwerking met Babbels 

o Adrie Groot komt volgende vergadering plannen toelichten 
=> Prima, staan we voor open. MR blijft overtuigd van de huidige 
samenwerking en is benieuwd naar de argumentatie van Flore over de 
noodzaak van kinderopvang en onderwijs onder één bestuur en 
organisatie te voegen. 
 

 Voorstel aanpassing schooltijden onderbouw op vrijdag (I) 
o Uitleg en argumentatie door Yvonne 

=> Zie het als proefballonnetje dat eind vorig jaar is opgelaten 
=> Komt voort uit de wens om extra ruimte te creëren voor 
studiedagen/teamvorming over de 8 jaar dat een kind op school zit 
=> Team is verdeeld op dit moment 
=> Komt weer terug op de agenda als het relevant wordt 
 

 Beheersbaarheid leerlingenstop: 
o Veel mensen kiezen bewust voor de PJS, uit overtuiging; aangeven 

dat er geen plaats is blijft moeilijk 
o Wettelijk toegestaan en wat zegt Flore? 

=> Aanmelding gebeurt formeel op stichtingsniveau;  
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=> Gemeente zegt: er zijn scholen met leegstand, gaat u daar maar 
heen 
 

 Doorgeschoven punten / door MR aangedragen aandachtspunten 
o ‘Voetbalmonopolie’ groep 8:  

=> Oplossing gevonden: groepen spelen op aangewezen dagen op het 
voetbalplein; daarnaast kan groep 8 dagelijks gebruik maken van het 
handbalveld van SVW. 

o Overlast hangjongeren 
=> Hangen is geen probleem; vernielingen, vuil, glas en drugs wel 
=> Directie stuurt aan op verbod; de kosten voor het opruimen die bij 
de gemeente gedeclareerd worden helpen hierbij 
=> Yvonne houdt contact; update volgende MR-vergadering 

o Rechtsgeldigheid aansprakelijkheidsformulier voor chauffeurs (ouders 
die rijden bij excursies met de klas) 
=> Hangt mogelijk samen met de verzekeringspolis die van 
toepassing is; verzekering afgesloten op niveau Stichting Flore 
=> Kitty vraagt polis en voorwaarden na bij Marieke/Flore 

o Invulling sportdag (i.v.m. plezier bovenbouw) 
=> Besproken met Madeleine, komt begin 2017 weer op de agenda 

o Richtlijnen alcoholgebruik bij kamp 
=> Zie notulen 7 juni: verantwoordelijkheid is er en men is zich 
bewust van de perceptie die kan ontstaan bij ouders en kinderen. 
=> Zeker voor groep 3 indianenkamp zal de organisatie dit strakker 
organiseren. 
=> OR zorgt voor de boodschappen, afspraak maken om geen eigen 
consumptie (lees: alcohol) mee te nemen. 
=> Informele afspraak dat leerkrachten niet drinken? 
=> Kitty bespreekt het met de leerkrachten van groep 3; voorstel of 
afspraak wordt bevestigd in de volgende MR-vergadering. 

 
 

 Schoolgids 2017 – 2020 (I) 
o Invulling en planning 

=> Rogier en Yvonne duiken in de richtlijnen, wordt vervolgd 
o Veiligheidsafspraken onderdeel maken van gids of introductiepakket? 

 
 Update verkeersonderzoek 

o Mega respons op enquête juli-september 
o Vervolgstappen  

=> verwerken en presenteren aan gemeente en politie 
 
 

 Plannen MR vergaderingen 2016-2017 
o Dinsdag 8 november, 19.30 uur 
o Maandag 12 december, 19.30 uur 
o Dinsdag 31 januari, 19.30 uur 
o Dinsdag 7 maart, 19.30 uur 
o Dinsdag 9 mei, 19.30 uur 
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o Dinsdag 27 juni, 19.30 uur  
 

 
5. Schoolse zaken 27 september: 

 Update IPC 
o Leerkrachten krijgen hernieuwde cursus t.b.v. begeleidingsplan 

 Engels voor alle klassen 
o Ervaring tot nu toe  

=> Leerlingen enthousiast, leerkracht Hadewig ook 
=> Wat zijn de doelen: kinderen voelen zich comfortabel in het 
gesprek; technische uitspraak moet goed zijn; eenvoudige toetsing 

 
6. GMR  

 
7. Actualiteiten van buiten 
 
 
Actielijst 
 
Nr. Datum Wie Omschrijving Wanneer Ok 
  RT Uitwerken/bijwerken afspraken gedrag op 

en rond het schoolplein 
Ntb, 
oplevering 
schoolgids 

 

  RT Uitwerking resultaten verkeersenquête 8 nov.  
  RG Uitzoeken mogelijkheden typecursus n.a.v. 

aanschaf toetsenborden bij tablets 
8 nov.  

  YR/RT Opzet schoolgids 2017-2020 conform 
richtlijnen 

Jan. 2017  

  KO Navraag verzekeringspolis Flore m.b.t. 
vervoer kinderen (n.a.v. 
aansprakelijkheidsformulier excursies) 

8 nov.  

  KO  Update t.a.v. beleid alcoholgebruik 
leerkrachten bij kamp etc. 

8 nov.  

      
      
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 

 

 
 
 
 


