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Medezeggenschapsraad 
Pater Jan Smitschool 

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

Notulen – maandag 15 januari 2018, 19.30 uur 

 
Presentie 
Aanwezig:  

- Personeelsgeleding: Jolanda, Linda, Roos, Elly 
- Oudergeleding: Debbie, Gijs, Jochem, Martijn, Rogier 

- Bevoegd gezag: Yvonne 
 
Afwezig:  

- Personeelsgeleding:  
- Oudergeleding:  

 
2. Ingekomen stukken 

• Div. gemeente inzake verkeer / Middenweg 

• Div. inzake overgangsmoment Taxuslaan – Dreef 
• Notulen GMR vergadering 

• Uitnodiging  GMR (aan zichzelf) om langs te komen 
 

(3. Voortgangsrapportage) 

• Begroting  
• Leerlingenaantal en financiële cijfers per 1 oktober 

• Afspraken komend jaar => Voorheen rapportage per kwartaal, nu real-time 
inzicht via AFAS. Yvonne geeft nieuwe financiële commissie (Martijn en 
Jochem) inzicht in het nieuwe systeem. 

 

Vaste agendapunten 
1. Notulen vorige vergadering 

2. Ingekomen stukken 
3. (Financiële voortgangsrapportage) 
4. Bijzondere aandachtspunten deze maand 

5. Schoolse zaken (vaste zaken 2018-2019):  
• Actueel deze maand 

• Actueel Blosse / Flore 
• Ervaringen onderbouw nieuwe stijl 

• Ervaringen Taxuslaan 
• (Verkeers)veiligheid rondom school  
• Onderwijsvernieuwing: voortgang visie en uitvoering, PO/VO 

6. Vanuit de GMR 
7. Actualiteiten van buiten 
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4. Bijzondere aandachtspunten 15 januari 2018: 
 
Actueel:  

• Toekomst PJS: o.a. voorstellen Blosse aan PJS om terug te gaan naar één 
gebouw; overdracht Babbels tbv samenwerking IKC Blosse 

 
Blosse gooit wel eens een balletje op om te peilen hoe de PJS staat tegenover 

een aantal ontwikkelingen. Zo wordt een tweede school in De Draai genoemd of 
een stap terug naar één vestiging.  

 

Ook de (min of meer gedwongen) samenwerking met Stichting Kinderopvang 
Heerhugowaard in plaats van Babbels werpt een schaduw vooruit, ondanks dat 

het huidige contract voor de vestiging op de PJS nog tot en met 2021 doorloopt. 
Blosse geeft aan dat ruim voor die tijd al moet worden begonnen met de 
voorbereiding/overdracht naar de nieuwe situatie.  

 
Binnen deze ontwikkelingen wil de PJS te allen tijde vanuit eigen kracht en visie 

blijven ontwikkelen en eventueel weerstand bieden aan deze druk vanuit de 
stichting. In het belang van de kinderen en hetgeen de afgelopen jaren 
opgebouwd is vanuit eigen visie en initatief. 

 
=> Directie stelt belang PJS voorop en wil doorontwikkelen op eigen kracht; 

sterk staan vanuit eigen visie en eventueel weerstand bieden aan druk vanuit 
Blosse.  
=> Een aansluitende leerlijn vanaf het zeer jonge kind (in samenwerking 

met Babbels) tot aan de middelbare school (in samenwerking met Trinitas) 
hoort hierbij. PJS wil hiervoor haar eigen partners blijven kiezen, die aansluiten 

op de visie en ambities van PJS.  
=> Directie  vraagt MR om mee te denken hoe PJS vanuit eigen visie op 
onderwijs de eigen koers kan blijven volgen.  

 
 

 
• Gymzaal: renovatie / nieuwbouw  

=> Gymzaal is afgekeurd als sporthal/gemeentevoorziening: mag 

nog wel gebruik worden voor gymles, maar kan door Gemeente HHW niet 
meer verhuurd/ingezet worden 

=> Gemeente HHW heeft de zaal aan Blosse te koop aangeboden 
=> De opties die Blosse en Gemeente HHW afwegen: 
 

1. Renovatie: renovatie met behoud huidige omvang. 
2. Sloop i.c.m. nieuwbouw: grotere zaal, te delen met andere 

scholen/gebruikers 
3. Sloop i.c.m. geen nieuwbouw: gymmen op externe locatie. Geen 

optie voor PJS, want geen alternatieve gymzalen beschikbaar in de 
omgeving 
 

=> Status 15-1: Gemeente HHW rekent de kosten voor renovatie en 
sloop/nieuwbouw op dit moment voor 
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• PO/VO, initiatief i.s.m. Trinitas 

=> PJS werkt samen met Trinitas aan een doorlopende leerlijn, met twee 

takken richting het voortgezet onderwijs 1. Beroepsonderwijs 2. Gymnasium 
=> Doelen:  

o ‘organische’ aansluiting onderwijs PJS op onderwijs Trinitas  
o een daadwerkelijk doorlopende leerlijn bieden, die bij behoefte en 

niveau van het kind aansluit  
o mogelijk maken om vakken op verschillend niveau te kunnen volgen: 

niet zoals nu, waarbij bijv. het HAVO-diploma niet volledig is als er 

(één) vak op VMBO-niveau is gevolgd 
=> Vorm: 

o Kleinere projecten: op dit moment werken PJS en Trinitas samen 
binnen kleinere projecten, waarbij docenten uitgewisseld worden en 
samen optrekken m.b.t. onderwijsvisie, elkaar leren kennen 

o Groot projectplan: voor het opzetten van een structurele 
samenwerking is een intentieverklaring ondertekend door Flore en 

Trinitas (zie SharePoint, map PO VO); projectplan met een budget van 
€120.000 op basis van tijd/inzet van personeel en ondersteunende 
middelen. Aanvullend ook subsidie vanuit programma ‘Curriculum’ 

vanuit Ministerie van Onderwijs (www.curriculum.nu) => 8 maart 
eerste bijeenkomst 

 
 

• Taakverdeling n.a.v. uitbreiding MR 

o Stemrecht vs aspirant-leden => met het oog op gelijke aantallen 
per geleding wordt besloten tot het volgende:  

▪ Personeelsgeleding: stemrecht voor 4 leden (Roos 
Molenaar, Jolanda Olie, Linda Tames, Elly Donkers) 

▪ Oudergeleding: stemrecht voor 4 leden (Debbie Borst, 

Jochem Stricker, Martijn Kooij, Rogier Thomasse); 1 aspirant-
lid zonder stemrecht (Gijs van der Valk) 

  

http://www.curriculum.nu/
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o Voorzitter / Secretaris:  
▪ Debbie Borst blijft aan als voorzitter, Rogier Thomasse gaat 

(voorlopig) door als secretaris 

 
o Taakverdeling / commissies per portefeuille 

 
 

 DB JS GV MK RT ED JO LT RM 

Financiën          

IKC          

Verkeer          

Schooltijden          

Gymzaal          

Wetgeving/WMS          

Toekomst school / 
visie / 
klankbordgroep 

Contact en evt. uitbreiding klankbordgroep per topic, taak 
n.t.b. 

Blosse Per topic i.s.m. GMR 

 
• Update verkeer/veiligheid 

o Voortgang: woensdag 17 januari gesprek over ingrepen Dreef 

o Verkeersbesluit Taxuslaan (verplaatsing afsluiting) uitgesteld 
o Update herontwikkeling Middenweg (zie 

http://www.middenwegcentrumwaard.nl)  
o Parkeer/verkeersgedrag beide locaties blijft probleem; slagboom op 

parkeerterrein aangekondigd door tandartsen 

o Omgang op en rond schoolplein  
 

5. Schoolse zaken 15 januari 2018 
• Ontwikkelingen op school 
• Actueel Flore => naamsverandering ‘Blosse’ per 1 januari 2018 

• Ervaringen onderbouw nieuwe stijl => erg goed, loopt goed door elkaar 
heen, trekken met elkaar op 

• Ervaringen Taxuslaan => erg goed, exact moment overgang te beslissen 
• (Verkeers)veiligheid rondom school => zie boven 

• Onderwijsvernieuwing: voortgang visie en uitvoering, PO/VO => zie 
boven 

 

6. GMR  
• Geen update => RT reageert op uitnodiging van GMR om langs te komen 

 
7. Actualiteiten van buiten / Wvttk 
 

  

http://www.middenwegcentrumwaard.nl/
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Actielijst  
 
Nr. Datum Wie Omschrijving Wanneer Ok 

 19-10 DB Juridische steun inwinnen t.b.v. IKC 

(externe specialist) 

13-2  

 19-10 DB Contact leggen oudercommissie Babbels 

inzake IKC 

13-2  

 19-10 LT Inventarisatie nieuwe resultaten / 

voordelen voor kind m.b.t.  continurooster 

13-2  

 19-10 RT Inschrijven MR cursus nieuwe leden n.t.b.  

 15-1 RT Beschikbaar stellen stukken in Blosse 

SharePoint (archief, dossier, inkomende 

stukken) 

13-2  

 15-1 Allen Fotomoment bij volgende vergadering 13-2  

 15-1 RT Data cursus 13-2  

 15-1 YR Status en opties gymzaal 13-2  

DB = Debbie Borst 

ED = Elly Donkers 

GV = Gijs van der Valk 

JO = Jolanda Olie  

JS = Jochem Stricker 

LT = Linda Tames  

MK = Martijn Kooij 

MT = Marije Tamis 

RM = Roos Molenaar 

RT = Rogier Thomasse 

YR = Yvonne Rozeman 

 

 

 

Volgende vergaderingen 
 

• di. 30 januari / di. 13 februari 

• do. 22 maart / wo. 28 maart  
• ma. 28 mei 

• di. 26 juni 


