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Medezeggenschapsraad 
Pater Jan Smitschool 

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

Agenda – dinsdag 31 januari, 19.30 uur 

 
Presentie 
Aanwezig:  

- Personeelsgeleding: Linda Tames, Kitty van Oppenraaij, Michelle Joziasse 
(vanaf half 9) 

- Oudergeleding: Debbie Borst, Angelique de Vries, Rico Geerling 
- Bevoegd gezag: Yvonne Rozeman 

 
Afwezig:  

- Personeelsgeleding: Roos Molenaar 
- Oudergeleding: Rogier Thomasse 

 
 
2. Ingekomen stukken 

 Reminder - uitnodiging MR-cursus maart/april 2017 (Kitty en Linda) 
 Reminder - uitnodiging MR-contactavond 9 februari 2017 (Rogier, Kitty, wie 

nog meer?) 
 Linda zal ook aanwezig zijn. 

 Wijzigingen WMS per 1-1-2017 
o Ziehttp://www.infowms.nl/wet-medezeggenschap-op-

scholen/overzicht-wijzigingen-sinds-2007/wet-versterking-
bestuurskracht-onderwijsinstellingen/ 

o Nieuw overzicht van instemmings- en adviesbevoegdheden (bijlage) 
 Wordt doorgezet naar de volgende vergadering. 

 

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 
 Actueel Flore: ontwikkelingen IKC en groei PJS 
 (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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3. Voortgangsrapportage 
 Update ingediende begroting en vernieuwing systemen 

 Yvonne maakt hiervoor een afspraak met Rico. 
 
4. Bijzondere aandachtspunten 31 januari 2017: 
 

Actueel 
 Update groei PJS door Adrie Groot  (Flore)  

 De MR is door Flore-voorzitter Adrie Groot ingelicht over de stappen die op 
Flore- en gemeenteniveau worden gezet om de PJS voldoende klaslokalen te 
kunnen geven. 
 
Aanleiding: 
 Het aantal aanmeldingen voor nieuwe kinderen groeit en de beschikbare 
ruimte op de Pater Jan Smitschool is beperkt. De huidige lokalen bieden 
ruimte voor het huidige aantal kinderen. De wachtlijst groeit echter en de 
volle ruimtes bieden weinig mogelijkheid voor aanvullende activiteiten buiten 
de klas, die het team vanuit de visie van PJS zo goed mogelijk wil kunnen 
bieden. 
 
Situatie: 
 Ook na oplevering van de nieuwbouw van ‘de unit’ tussen de twee 
gebouwen moet creatief worden omgegaan met alle beschikbare ruimtes. 
Bijvoorbeeld door ook  een kantoor en de lerarenkamer in te zetten als 
klaslokaal. De laatste uitbreiding is begin dit schooljaar de inrichting van 
twee ruimtes bij (voormalig) Nehemia geweest.  
 Het creatieve gebruik van deze ruimtes heeft echter tot gevolg dat 
weliswaar alle huidige klassen gehuisvest kunnen worden, maar dat er geen 
ruimtes meer zijn voor extra ondersteuning (plusklas, logopedie, RT, 
klassenassistent/onderwijsassistent, etc.), rustige afzondering, vergadering. 
Dit wordt een steeds groter probleem en staat de ontwikkeling volgens de 
visie van PJS in de weg. 
 Het bijzondere aan de groei van het aantal aanmeldingen (of beter 
gezegd: de wachtlijst) van de Pater Jan Smitschool is dat dit gebeurt in een 
tijd dat andere scholen in de gemeente Heerhugowaard krimpen (ook binnen 
Stichting Flore) en zorgen voor leegstaande panden en/of lokalen. Verdere 
nieuwbouw is daarom niet aan de orde; de gemeente investeert niet in 
‘overbodige’ nieuwbouw zolang er alternatieven zijn.  
 Gezond verstand zegt dat je naast uitbreiding van de ruimte ook zou 
kunnen nadenken over een school met een kleiner aantal leerlingen.  
Zoals eerder meerdere keren aan de orde is geweest in de MR-
vergaderingen, is een harde ‘leerlingenstop’ niet mogelijk; een zorgvuldig 
wachtlijstbeleid zoals bij PJS echter wel. 
 
Vervolg / oplossing:   
 Een concreet voorstel van Flore, voor een dislocatie naar Nexus, Helix of 
Taxuslaan wordt overwogen door het team van PJS; de oudergeleding 
benadrukt dat ouders (ook buiten de MR oudergeleding) hier absoluut in 
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betrokken moeten worden en dat dit niet zonder meer als de enige optie 
moet worden beschouwd. Bevoegd gezag (Yvonne) geeft deze toezegging. 
 Op donderdag 9 februari wordt dit besproken tijdens de teammeeting; 
ouders van MR zijn welkom. 
 
Bevoegdheden MR in deze kwestie:  
 De MR heeft specifiek met betrekking tot dislocatie alleen een taak bij 
verzelfstandiging van een nevenvestiging, via instemmingsrecht. 
 WMS artikel 11, lid f (vaststelling of wijziging van het beleid met 
betrekking tot de organisatie van de school) wijst echter wel op adviesrecht.  
 Omdat ingrijpende zaken in de regel openlijk worden besproken met de 
MR, wordt de inbreng van de MR ook in dit geval zeer gewaardeerd.  
 

  
o Update onderwijsontwikkelingen Flore en mogelijk rol van PJS hierin, door 
Adrie Groot 
 MR is voorgelicht over mogelijke nieuwe schoolvormen en de rol die de 
PJS hierin wat betreft Flore kan spelen. 
 MR en bevoegd gezag zien waarde, maar ook grote consequenties voor de 
inrichting en het onderwijs van PJS. Beide stellen als voorwaarde dat PJS te 
allen tijde in de regie blijft en nieuwe ontwikkelingen toetst aan de visie van 
de school als het gaat om onderwijs en de ontwikkeling van het kind. 
 Omdat er meerdere processen gaande zijn en er nog niets definitief is 
besloten, verzoekt Flore om vertrouwelijkheid en terughoudendheid 
aangaande het delen van details. 
 
o ‘Kennismaking’ dagelijks bestuur GMR (Marieke) 
 Wordt doorgezet naar de volgende vergadering. 

 
 

 Update verkeersonderzoek 
o Belangrijkste resultaten: samenvatting Rogier (door afwezigheid i.v.m. 
uitvaart doorgeschoven naar volgende vergadering) 
o Ontwikkelingen Dreef/Van Veenweg hangen samen met nieuwe plannen 
voor herontwikkeling Middenweg:  

 Verkeerssituatie rondom PJS: een ouder van de PJS heeft bij 
Linda aangegeven dat brieven vanuit de gemeente zijn 
verstuurd mbt meedenkmomenten over de herinrichting van de 
middenweg/dreef. Zijn wij hier als PJS van op de hoogte? Wordt 
doorgezet naar de volgende vergadering. 

 Rogier is hierbij aangesloten, wekelijks spreekuur op donderdag 
bij de ijssalon op het Raadhuisplein 
 

 
5. Schoolse zaken 31 januari 2017 

 Update IPC 
o Leerkrachten krijgen hernieuwde cursus t.b.v. begeleidingsplan 
 Wordt doorgezet naar de volgende vergadering. 
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o Cito: hoe wordt nu omgegaan met de citotoetsen? Wanneer wordende 
toetsen afgenomen? Wat wordt gevraagd in de citotoetsen? Dit moet dit 
schooljaar op de agenda van een MR-vergadering komen.  
 

6. GMR  
 Update door Marieke (zie Actueel) 

 Wordt doorgezet naar de volgende vergadering.  
 

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 

Q1 2017  

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

Jan.2017  

  ? Doorgeven aan Adrie Groot of de MR 
met het voorstel eens is wat betreft de 
groei van de PJS 

Febr. 2017, na 
teambijeenkomst 
en raadpleging 
ouders 

 

      
      
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 

 

 
 


