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Een enerverend jaar. Een jaar dat vol vertrouwen begon en eindigde, maar ook een jaar waarin dat 

vertrouwen soms op de proef leek te worden gesteld.  

 

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is geworden, heeft de directie de MR nauw betrokken bij een 

aantal grote ontwikkelingen die spelen, zowel op als rondom de school. We zijn blij ook dit jaar 

constructief te hebben mogen meedenken. Over de uitdagingen van een groeiende school binnen 

een gemeente waarin andere scholen kampen met krimp. Over de impact van de ambitie en steeds 

scherper wordende visie om onderwijs te bieden waarin het kind echt centraal staat. Over het lot van 

een school die vanuit overtuiging eigenwijs opereert en daarmee zelfstandig haar eigen voorwaarden 

en succes creëert, maar zich als school binnen een grotere stichting soms ook gewoon moet schikken 

naar wat er op hogerhand wordt besloten of gefinancierd. Om er vervolgens binnen die kaders, met 

meer input en betrokkenheid van ouders dan dat we lange tijd hebben gezien, het beste van te 

maken voor onze kinderen. 

 

Na een vrij gemoedelijke start, met de nieuwe lokalen in het Life Center voor groep 8 en een nieuwe 

inrichting van de onderbouw, dient zich al vrij snel het onderwerp aan dat de rest van het schooljaar 

de agenda van de MR zal beheersen. Niet de succesvolle samenwerking met Babbels of het 

dreigende einde daarvan, maar de beschikbare ruimte op school wordt het grootste onderwerp van 

gesprek. Zowel aan tafel als in de wandelgangen en op het schoolplein. 

 

Door de blijvende groei in het aantal aanmeldingen van nieuwe kinderen, in combinatie met het niet 

hard kunnen afroepen van een aannamestop door leegstand elders binnen de stichting, wordt het 

ruimtetekort voelbaar in de beschikbare gebouwen. De creatieve oplossing waartoe het voorgaande 

jaar is besloten  en waarbij vrijwel geen ruimte onbenut blijft, zorgt ervoor dat iedereen een plek 

heeft – soms weliswaar met de nodige moeite –,  maar dat de manier waarop het team les wil geven 

onder druk komt te staan. 

 

De ‘school met ruimte’ denkt nog steeds ruim. Kijk maar naar de  visie op onderwijs waarin de 

ontwikkeling van het kind daadwerkelijk leidend is en die steeds verder wordt aangescherpt. En 

bovendien door het team wordt geleefd. Ondertussen dreigt echter de ontwikkeling vast te lopen op 

de fysieke beperkingen van de gebouwen. 

 

Stichting Flore licht ons begin 2017 in over opties die zij samen met Gemeente Heerhugowaard kan 

bieden. Gebruik van ruimtes bij de Helix, Nexus en de Taxuslaan wordt ter overweging aan directie 

en personeel voorgelegd. Hoewel de MR formeel geen instemmingsrecht heeft, worden dergelijke 

ingrijpende beslissingen in de regel wel met de MR besproken en wordt ook in dit geval de input 

gewaardeerd. Tijdens de vergadering van 31 januari 2017 dringt de MR er bij de directie op aan om 

alle ouders hierbij te betrekken en dat de door Flore geboden opties niet op voorhand als de enige 

mogelijke opties moeten worden beschouwd.  



 

Als vervolg hierop overdenkt het team van PJS de mogelijkheden met elkaar in februari en wordt op 

8 maart de drukbezochte informatieavond georganiseerd op het Flore-kantoor, gericht op het 

uitleggen van de situatie en de afwegingen waar de school voor staat bij de keuze voor een oplossing 

voor het ruimtevraagstuk. 

 

Wat velen is bijgebleven is de felheid van enkele reacties aan het begin van de avond. Emoties, 

onzekerheid, onvolledige informatie en de menselijke neiging om met elkaar geruchten in te kleuren 

in plaats van feiten na te gaan deden het aanvankelijk lijken alsof ouders en school lijnrecht 

tegenover elkaar stonden. Niets blijkt echter minder waar. Deze avond blijkt het startpunt voor een 

zorgvuldig besluitvormingsproces waar de MR de afgelopen jaren mee bekend is geraakt, maar 

waarbij dit jaar een ook brede groep van tien  ‘denktank’-ouders is betrokken. 

 

Samen met de denktank van ouders heeft de MR zich ingezet om in de besluitvorming zo goed 

mogelijk recht te doen aan de wensen, zorgen en emoties van ouders. In een aantal sessies zijn 

achtereenvolgens de randvoorwaarden en normen vastgesteld waarop de ouders de opties 

afgewogen willen zien worden en zijn meerdere scenario’s ontwikkeld, die zijn aangeboden aan het 

team van de Pater Jan Smitschool. Een aantal realistische scenario’s, uitgaand van het behoud van 

alle leerlingen op de huidige locatie hebben daarbij een lichte voorkeur, gevolgd door het gebruik 

van de locatie Taxuslaan binnen duidelijke randvoorwaarden. 

 

De MR kijkt positief terug op de samenwerking en het doorlopen proces met de ouder-denktank, die 

overigens komend jaar wordt voortgezet onder de naam ‘Klankbordgroep ouders PJS’. Dat in mei het 

stopzetten van de financiering van de ruimtes in het Life Center de mogelijkheid om te kiezen om 

zeep hielp, doet daar weinig aan af. De kern van wat ouders geborgd willen zien bij de Pater Jan 

Smitschool hebben we goed weten te vangen en wordt door de school als waardevolle input gezien 

bij de visievorming voor de komende jaren.  

 

Via voortzetting van de klankbordgroep en de betrokkenheid bij de informatieavonden die de school 

komend jaar voor ouders organiseert, rondom het onderwijs en de visie van de Pater Jan Smitschool 

hierop, verwachten we komend jaar dichter bij de ouders te kunnen staan. We denken hiermee het 

vertrouwen van ouders in de school en de MR te kunnen vergroten en gezamenlijk goed 

geïnformeerd een bijdrage te kunnen leveren aan de besluitvorming op school. 

 

Naast de afwegingen rondom de dislocatie, waarvoor ook de tijd voor een aantal reguliere MR-

vergaderingen is ingezet, zijn uiteraard ook andere onderwerpen aan de orde geweest. In de kwestie 

rondom het integraal kindcentrum is de MR blij dat de samenwerking met Babbels voortgezet kan 

worden tot en met 2021. We zijn tevens blij met de succesvolle uitbreiding van het team, via een 

sollicitatieprocedure ‘nieuwe stijl’, waarin ook dit jaar onze oudergeleding actief heeft mogen zijn.  

 

Minder tevreden zijn we met de snelheid van de voortgang rondom het verbeteren van de 

verkeersveiligheid. We blijven ons hiervoor inzetten samen met een klein team van betrokken 

ouders, met de resultaten van het verkeersonderzoek van afgelopen jaar onder de arm. We zijn 

inmiddels volwaardig gesprekspartner voor Gemeente Heerhugowaard met het oog op aanpassing 



van de directe omgeving. Daarnaast is de oudergeleding lid van de ontwerpgroep voor de nieuwe 

inrichting van Middenweg-Centrumwaard, die in 2018-2019 een groot effect zal hebben op het 

verkeer op onder andere de Van Veenweg, Dreef, Beukenlaan en Sportlaan. 

 

Qua bezetting van de MR heeft er gedurende het jaar een wisseling plaatsgevonden. Ouder-lid Rico 

Geerling heeft zich begin maart teruggetrokken, in verband met persoonlijke betrokkenheid bij een 

eventueel besluit tot dislocatie. Naar aanleiding hiervan is Angelique de Vries opgenomen als ouder-

lid met stemrecht, nadat zij het jaar als aspirant-lid was gestart.  

 

De invulling van de MR in schooljaar 2016-2017 was als volgt: 

• Oudergeleding:  Debbie Borst (voorzitter), Rogier Thomasse (secretaris), 

    Rico Geerling (tot maart 2017), Angelique de Vries (aspirant /  

     vanaf maart 2017 met stemrecht) 

• Personeelsgeleding: Roos Molenaar, Michelle Joziasse, Kitty van Oppenraaij,  

     Linda Tames (aspirant) 

 

Komend jaar starten wij met geledingen van allebei drie leden, in de loop van het jaar uit te breiden 

naar maximaal vijf leden. Voorwaarde hiervoor is dat beide geledingen bestaan uit evenveel leden 

met stemrecht.  

 

In de oudergeleding is op dit moment een vacature, naar aanleiding van het vertrek van Angelique de 

Vries, wiens kinderen zijn doorgestroomd naar het middelbaar onderwijs. Binnen de 

personeelsgeleding heeft Michelle Joziasse na 15 jaar afscheid genomen van haar rol in de MR. Linda 

Tames keert terug als ‘officieel’ lid na haar eerdere betrokkenheid als aspirant-lid. Als nieuw lid in de 

personeelsgeleding verwelkomen we Jolanda Olij. 

De invulling van de Medezeggenschapsraad  is hiermee voor het jaar 2017 - 2018 als volgt: 

• Oudergeleding:  Debbie Borst (voorzitter), Rogier Thomasse (secretaris), 

     vacature 

• Personeelsgeleding: Roos Molenaar, Linda Tames, Jolanda Olie 

 

Namens de Medezeggenschapsraad kijk ik uit naar het schooljaar 2017-2018, waarin we zullen 

voortbouwen op de inzichten van afgelopen jaren en het vertrouwen dat we samen met de Pater Jan 

Smitschool hebben opgebouwd. Bedankt voor uw aandacht. 

 

Namens de MR, 

Rogier Thomasse 

Secretaris MR Pater Jan Smitschool 

 


