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Medezeggenschapsraad
Pater Jan Smitschool

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

Notulen – dinsdag 8 november 2016, 19.30 uur

Presentie
Aanwezig:

- Personeelsgeleding: Roos Molenaar, Michelle Joziasse, Linda Tames, Kitty
van Oppenraaij

- Oudergeleding: Debbie Borst, Rico Geerling, Angelique de Vries, Rogier
Thomasse

- Bevoegd gezag: Yvonne Rozeman

Afwezig:
- Personeelsgeleding: -
- Oudergeleding: -

2. Ingekomen stukken
 Uitnodiging MR-cursus maart/april 2017 (aanmelden voor 15 december)
 Uitnodiging MR-contactavond 9 februari 2017

3. Voortgangsrapportage
 Update ingediende begroting en vernieuwing systemen

4. Bijzondere aandachtspunten 8 november 2016:

 Actueel:
o Update hangjeugd / alcoholverbod schoolpleinen / verbod plein PJS

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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o Alcoholverbod is van kracht in Heerhugowaard, pleinverbod is in
beraad

 Update samenwerking Babbels en Flore m.b.t. integraal kindcentrum
o Adrie Groot (voorzitter Stichting Flore) komt plannen toelichten

1. Het was een prima gesprek met Arie. Onze MR stond zeer sceptisch
tegenover de plannen om kinderopvang en onderwijs onder één
bestuur te voegen, met name om de hoge kwaliteit en flexibiliteit die
we nu in de samenwerking met Babbels ervaren. Dit is na het gesprek
niet volledig verdwenen: er is in onze ogen absoluut geen noodzaak of
meerwaarde om de samenwerking met Babbels op te zeggen en in zee
te gaan met SKH.

2. Wat het gesprek wel heeft opgeleverd, is dat helder is waarop Adrie /
Flore de keuze om niet met Babbels verder te gaan heeft gebaseerd.
Duidelijk is dat controle en stabiliteit die één organisatie biedt de
belangrijkste motivatie is ('voor de gemeente één organisatie; geen
last van derden die hun eigen beslissingen nemen wat betreft
huurcontracten of nieuwe ondernemingsplannen'). Het behoud van
een voor ouders en school zeer waardevolle samenwerking met
Babbels is van ondergeschikt belang. Die kwaliteit en waarde
verwacht Adrie namelijk ook met SKH te kunnen organiseren.

Daar kan je het mee eens zijn of niet, helder is het wel.

3. Onze conclusie: prima dat Flore hier haar keuze op baseert en we
veranderen en kunnen er op dit moment niets meer aan veranderen.
Het schept echter wel een enorme verantwoordelijkheid voor de
combinatie Flore/SKH. Voor ouders en medewerkers staat de kwaliteit
namelijk wél op de eerste plaats. Dat Babbels de lat de laatste jaren
enorm hoog heeft gelegd en dat er onder veel ouders slechte
ervaringen zijn met SKH, maakt het niet eenvoudiger. Op het
schoolplein gonst het al rond dat ouders hun kinderen liever naar een
externe vestiging van Babbels brengen dan dat zij hun kinderen
achterlaten op een SKH-vestiging op de Pater Jan Smitschool. De
gebrekkige voorlichting vanuit Flore speelde uiteraard een rol in dit
sentiment, maar dat is richting onze MR in ieder geval gecorrigeerd
met dit gesprek met Adrie.

4. Voor de Pater Jan Smitschool is een langer huurcontract van
toepassing (tot 1-1-2022) dan voor de andere Babbels-scholen,
waardoor de angel er bij ons enigszins uit is. PJS zal tot die tijd met
Babbels blijven samenwerken. Zowel de MR als Adrie weten echter dat
het heel goed mogelijk is dat Babbels andere keuzes maakt in de
tussentijd en dat SKH ook voor die tijd al de vestiging PJS
overneemt.
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5. We zijn positief uit elkaar gegaan, hoewel we als MR dit gesprek liever
een jaar geleden al hadden gevoerd. Ter afsluiting nodigde Adrie ons
uit om mee te denken over de kwaliteiten waaraan een kindcentrum
wat ouders en team betreft aan moeten voldoen. Hier houden we nog
contact over, maar het zal niemand verbazen dat we hiervoor de
huidige samenwerking met Babbels als blauwdruk gaan gebruiken.

o Update groei / houdbaarheid leerlingenstop
=> De PJS zit met de moeilijke situatie dat er komende twee
schooljaren geen enkele nieuwe inschrijving aangenomen kan worden.
Dit geldt helaas ook voor te laat aangemelde broertjes en zusjes.
Stichting Flore en Yvonne staan voor vrije schoolkeuze (los van een
strict verzorgingsgebied rondom een school), maar moeten ouders
helaas uitleggen dat er gewoonweg niet altijd ruimte is op de
gewenste locatie. Ze spannen zich samen met Gemeente
Heerhugowaard in voor een werkbare oplossing in de vorm van
uitbreiding. Details zijn mondeling gedeeld met de MR, maar worden
pas formeel gedeeld als de opties voldoende concreet zijn. De MR
heeft hier adviesrecht (onderwijs gaat door in dezelfde vorm;
dislocatie is een organisatie-aangelegenheid).

 Doorgeschoven punten / door MR aangedragen aandachtspunten
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
=> Update Kitty/Rico n.a.v. polis Flore

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 in het zicht van
de kinderen en dat er altijd 1 of 2 mensen helemaal niet drinken, om
beschikbaar te zijn om te rijden in noodgevallen.

 Update verkeersonderzoek
o Belangrijkste resultaten: grote respons, maar helaas onhandelbare

vorm van het databestand. Zeer veel handwerk nodig. Rogier neemt
dit voor zijn rekening.

o Vervolgstappen: uitwerking basis, uitwerking rapport, vervolgstappen
bepalen met Gemeente Heerhugowaard, Stichting Flore, politie en
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VVN.

 Geplande MR vergaderingen 2016-2017
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
o Dinsdag 27 juni, 19.30 uur

5. Schoolse zaken 8 november
 Update IPC

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

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 Jan. 2017
RG Uitzoeken mogelijkheden typecursus n.a.v.

aanschaf toetsenborden bij tablets
Jan. 2017

YR/RT Opzet schoolgids 2017-2020 conform
richtlijnen

Jan. 2017

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

Jan. 2017

RT Inschrijven MR cursus Linda en Kitty 15 dec.

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


