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Ook afgelopen schooljaar heeft de Medezeggenschapsraad constructief kunnen meedenken over de
ontwikkelingen rondom het onderwijs, de organisatie en de gang van zaken op en rondom de school.

We zijn wederom erg te spreken over de open houding vanuit de directie en de betrokkenheid die de
Pater Jan Smitschool van de Medezeggenschapsraad verwacht.

Na de grote onderwijsvernieuwingen die in de voorgaande jaren zijn doorgevoerd – bijvoorbeeld de
invoering van IPC en Snappet en de nieuwe opzet van onderwijs aan de groepen 7/8 in ‘De Unit’ –
zijn de veranderingen in het afgelopen jaar op het oog minder groot geweest. Dit was een jaar dat in
het teken stond van het in praktijk brengen van de gekozen veranderingen.

Natuurlijk heeft dit zijn uitdagingen meegebracht en van iedereen de nodige gewenning gevraagd.
Uiteindelijk kunnen we echter absoluut concluderen dat het team dit professioneel heeft ingevuld
met elkaar. Omdat de schoolresultaten ondertussen op zeer hoog niveau zijn gebleven en omdat we
zien dat de vernieuwingen bijdragen aan de positieve energie hier op school, geeft dit ons groot
vertrouwen voor komend jaar. Of beter: komende jaren.

Een aantal belangrijke onderwerpen die dit jaar aan de orde zijn geweest, zullen ook in de nabije
toekomst hun weerslag hebben op de Pater Jan Smitschool. Denk het omgaan met de groei van de
school, door de onverwachte aanwas vanuit verder gelegen wijken. Of het aanpakken van de
verkeersveiligheid rondom de school. En niet in de laatste plaats de impact van de ambities die
Stichting Flore heeft om kinderopvang en onderwijs onder één bestuur te organiseren. Waartoe dit
op andere scholen heeft geleid – een beëindiging van het succesvolle partnership met Kinderopvang
Babbels – heeft u in het nieuws kunnen vernemen. Als MR volgen we deze ontwikkeling met gepaste
aandacht, aangezien de Pater Jan Smitschool als ‘integraal kindcentrum’ in de samenwerking met
Babbels zeer succesvol is voor zowel kinderen, school als ouders.

Op de vorige jaarvergadering hebben we de ambitie uitgesproken om meer zichtbaar te zijn voor de
achterban. Gezien de animo voor de inloopochtenden, het feit dat een groot aantal ouders de MR
inmiddels weet te vinden voor allerlei onderwerpen - al dan niet terecht - en de overweldigende
respons op de verkeersenquête denken we te mogen concluderen dat we hierin geslaagd zijn. Ook
het komend jaar zullen we regelmatig zichtbaar zijn en onze initiatieven delen met ouders.

Qua bezetting van de MR gaan wij ongewijzigd verder, met een oudergeleding van drie leden
(aangevuld met in ieder geval één aspirant ouder-lid) en met een personeelsgeleding met drie leden
(in de loop van het jaar weer aangevuld met één aspirant).

De invulling van de Medezeggenschapsraad is als volgt:

 Oudergeleding: Debbie Borst (voorzitter), Rogier Thomasse (secretaris),
Rico Geerling, Angelique de Vries (aspirant)

 Personeelsgeleding: Roos Molenaar, Michelle Joziasse, Kitty van Oppenraaij,
Linda Tames (aspirant)

Namens de Medezeggenschapsraad kijk ik uit naar het schooljaar 2016-2017, waarin we zullen
voortbouwen op de inzichten en het vertrouwen die we samen met de Pater Jan Smitschool hebben
opgebouwd. Bedankt voor uw aandacht.

[Rogier Thomasse]


