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Medezeggenschapsraad 
Pater Jan Smitschool 

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

Notulen – dinsdag 13 februari 2018, 19.30 uur 

 
Presentie 
Aanwezig:  

- Personeelsgeleding: Elly, Roos, Linda 
- Oudergeleding: Rogier, Martijn 

- Bevoegd gezag: Yvonne 
 
Afwezig:  

- Personeelsgeleding: Jolanda 
- Oudergeleding: Debbie, Jochem, Gijs 

 
2. Ingekomen stukken 

• Vernieuws MR reglement Blosse 

• Div. gemeente inzake verkeer / Middenweg 
 

 
(3. Financiële voortgangsrapportage) 

• Update financiële commissie => JS en MK maken afspraak met YR voor 

vrijdagochtend, 23 maart 
  

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 13 februari 2018: 
• Actueel:  

o Update inzake toekomst PJS: ontwikkelingen vanuit Blosse  

=> Druk blijft enorm qua inschrijvingen 
=> Svp notulen 15 januari nuanceren (gedaan, RT) 

o Gymzaal: update inzake renovatie / nieuwbouw => geen update, 
geen berekeningen ontvangen 

o PO/VO, update projecti.s.m. Trinitas  
=> Aanvankelijk idee om per 1-8-2018 te starten met ‘groep 9’ 
=> Nu: binnen projectbudget vanaf augustus 2018 focus op groepen 

7/8 PJS (VO komt naar PJS), jaar daarna ‘groep 9’ (gezamenlijk 
invullen), jaar daarna VO verder (PJS naar VO) => Meegroeien met 

een groep kinderen 
o Programma Curriculum: 

=> 8 maart start tbv programma ‘Curriculum’, zie 

www.curriculum.nu,  
=> PJS is toegelaten tot dit programma als ontwikkelschool op het 

gebied van rekenen en wiskunde.  
=> De ontwikkeling van de doorlopende leerlijn is hierbinnen een 
belangrijk onderdeel, dus ons programma met Trinitas sluit hier heel 

goed bij aan 
o Herziening MR reglement 

o Taakverdeling n.a.v. uitbreiding MR => aanpassen vakken, zie onder 
▪ Update schooltijden: vervolgonderzoek, met als uitgangspunt 

het voordeel voor het kind => GV, ED, RM en andere leden 

team. Svp aangeven wat jullie willen. 
▪ Update IKC: datum te prikken om agenda en acties te bepalen 

▪ Update verkeer: donderdag 15 februari vervolg met concrete 
plannen Dreef 

▪ Update gymzaal: donderdag 15 februari op agenda YR met AG 

▪ Update wetgeving: opgenomen in nieuwe reglementen => 
Rogier en Yvonne formaliseren deze 

▪ Update toekomstvisie: geslaagde infoavond 31 januari, met 
mevrouw Suze Emonds  
=> Algemene ervaring team en ouders: Geslaagde 

avonden, waarin het team van PJS haar zoektocht deelt met de 
ouders. Team en ouders ervaren het ook als bijzonder en 

waardevol om dit met elkaar te doen. 
=> Triggers om ouders mee te laten denken over 
onderwijs: waar kijk je nou naar bij de ontwikkeling van 

kinderen? Toetsen we daarom op resultaat? Of moeten we meer 
kijken naar betrokkenheid en welbevinden vs resultaten, 

waarbij we het proces van groei belangrijker is dan het 
resultaat op een bepaald moment. Zelf verantwoordelijk worden 

voor de keuzes die je als kind maakt; ruimte, mogelijkheid en 
criteria 
=> Volgende avond: maandag 19 maart. 

=> Advies MR: Vroeger aankondigen, met kleine hint naar 
voorgaande avonden  

http://www.curriculum.nu/
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▪ Taakverdeling werkgroepen MR portfolio 
 

 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 gehad over ingrepen Dreef; 
15 februari vervolg met concrete uitwerking wegversmalling Dreef  

o Verkeersbesluit Taxuslaan (verplaatsing afsluiting) uitgesteld 
 

5. Schoolse zaken 13 februari 2018 

• Ontwikkelingen op school => Linda gaat een dag minder werken; 
wordt opgevangen door Ineke 

• Groepsverdeling => maandag en donderdag na voorjaarsvakantie 
(eerste week maart; 15.30 – 17.00 uur) plannen m.b.t. groepsverdeling, 
zodat we op tijd vooruit kunnen kijken naar formatie en invulling 

vacatures 
=> MR mag aanwezig zijn ivm instemmingsrecht personeelsgeleding 

• Gezond eten en drinken => team overweegt 3 dagen fruit: maandag – 
woensdag – vrijdag, communicatie volgt.  
 

6. GMR  
• Geen update 
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7. Actualiteiten van buiten / Wvttk 
 
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 Ja 

 15-1 Allen Fotomoment bij volgende vergadering 28-3  

 15-1 RT Data cursus 28-3  

 15-1 YR Status en opties gymzaal Na 15-2  

 13-2 RT/YR Medezeggenschapsreglement formaliseren Voor 21-3  

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 
 


