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Medezeggenschapsraad 
Pater Jan Smitschool 

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

Notulen – woensdag 28 maart 2018, 19.30 uur 

 

Presentie 
Aanwezig:  

- Personeelsgeleding: Elly, Jolanda 

- Oudergeleding: Jochem, Martijn, Gijs, Rogier 
- Bevoegd gezag: Yvonne 

 
Afwezig:  

- Personeelsgeleding: Debbie 

- Oudergeleding: Linda, Roos 
 

1. Notulen vorige vergadering:  
 15 januari akkoord na aanpassingen 

 13 februari akkoord 
 
2. Ingekomen stukken 

• Ontwerpen verkeersinrichting Dreef (zie ‘Actueel’, update werkgroep 
Verkeer) 

 
(3. Financiële voortgangsrapportage) 

• Update financiële commissie n.a.v. bijeenkomst vrijdag 23 maart 

• Zie verslag Jochem 
  

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. Wvttk en acties 
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4. Bijzondere aandachtspunten 28 maart 2018: 
• Actueel:  

o Update: werkdruk/stakingen  

=> Oorzaak: tekort aan mensen (niet alleen leerkrachten) en 
middelen 

=> Het gaat om veel meer dan alleen meer loon of meer geld om 
meer leerkrachten voor de klas te kunnen zetten, het gaat om de 

(on)mogelijkheden om vanuit een eigen visie te kunnen blijven 
werken  
=> Probleem: hoog aantal ‘lesgevende uren’ (verplicht aantal uren 

dat een leerkracht voor de klas moet staan); dit drukt op de 
leerkracht, omdat er geen ruimte is om naast het onderwijs geven na 

te denken over verbetering of extra aandacht voor kinderen. Met 
andere woorden: de school wordt beperkt door het aantal verplichte 
lesgevende uren 

=> We willen de middelen om hier ruimte voor te kunnen bieden 
=> PJS gaat zoveel mogelijk creatief om met de beschikbare 

middelen, zowel met de huidige beperkte middelen als met de extra 
middelen die zijn toegezegd: 
=> PJS vult dit bijv. in door een fulltime vakleerkracht gym aan te 

nemen: dit geeft de klassenleerkracht meer ruimte voor andere 
belangrijke zaken dan alleen lesgeven 

=> Ondanks dat er extra geld is toegezegd: het probleem blijft 
voorlopig dat te weinig mensen kiezen voor het onderwijs/pabo. In 
combinatie met vergrijzing zorgt dit voor nog meer tekorten aan 

leerkrachten 
=> PJS houdt hier rekening mee door vroeg vooruit te kijken naar 

volgend jaar/jaren:  
     wij gaan voor de beste vissen in de huidige vijver van leerkrachten 
     we vullen de gewenste bezetting creatief in, bijv. 2,5 leerkracht +    

     fulltime assistent 
o Update groepsverdeling (n.a.v. bijeenkomst team begin maart)  

=> Team heeft helder voor ogen wat ze graag willen en waar 
vacatureruimte zit. De vacature volgt t.z.t.; definitieve verdeling 
wordt centraal bekendgemaakt. 

o Gymzaal: update inzake renovatie / nieuwbouw  
=> Nog geen helderheid m.b.t. opties en financiën vanuit gemeente 

en Blosse 
o PO/VO, update project doorlopende leerlijn i.s.m. Trinitas 

=> Goede start gemaakt met teams van de scholen (PJS/Han 

Fortmann/Johannes Bosco) 
=> Nuttige informatieavond gehad met de ouders van de betrokken 

groepen; men is enthousiast en heeft op dit moment vooral praktische 
vragen 

=> De taak aan Blosse en PJS is om ouders goed mee te nemen in de 
hele ontwikkeling: invulling wordt komende maanden vormgegeven 

o Programma Curriculum (www.curriculum.nu)  

=> PJS is binnen dit programma geselecteerd als zgn. ontwikkelschool 
voor rekenen en wiskunde 

http://www.curriculum.nu/
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=> Startbijeenkomst was verhelderend; vervolg: knappe koppen 
(vakspecialisten) komen op vier momenten bij elkaar en leggen hun 
plannen voor aan o.a. de ontwikkelscholen 

=> Punt blijft op de agenda 
=> Meer info, zie www.curriculum.nu  

o Update gezond eten & drinken: initiatief 3 dagen fruit? 
=> De leerlingenraad vind dit een goed onderwerp om in de klas te 

bespreken; wordt vervolgd 
o Update inzake toekomst PJS: ontwikkelingen vanuit Blosse  

=> geen nieuws 

o Vakantierooster:  
=> voorstel vakantierooster is akkoord bevonden door MR; 

bekendmaking volgt centraal 
o Updates vanuit werkgroepen MR: 

▪ Update schooltijden: vervolgonderzoek naar wenselijkheid 

van aangepaste schooltijden, met als uitgangspunt het voordeel 
voor het kind  

Input vanuit team  
=> leerkrachten onderbouw en directie vragen aandacht voor 
de vreemde ongelijkheid die ontstaat door de verplichte 

lesgevende uren. Onderbouw mist structureel uren (i.v.m. vrije 
vrijdagmiddag).  

=> Vraag vanuit team: is het wenselijk en haalbaar om de 
onderbouw ook op vrijdagmiddag naar school te laten gaan? 
=> Standpunt MR: een dergelijke beslissing moet aansluiten 

op jullie visie op onderwijs, dus voer niet zonder meer de 
vrijdagmiddag voor iedereen in voor komend schooljaar 

=> Vervolg: de werkgroep schooltijden formuleert een 
onderzoeksvraag en argumentatie waarom dit onderwerp 
(aangepaste schooltijden) weer de aandacht verdient 

=> Rogier stuurt de stukken uit het onderzoek van 2012 toe 
aan de werkgroep 

▪ Update IKC: datum te prikken om agenda en acties te bepalen 
om eigen koers te blijven varen; Yvonne, Marije, Saskia 
(Babbels), MR, oudercommissie Babbels 

▪ Update verkeer: vervolg met concrete plannen Dreef 
=> Naar aanleiding van het verkeersonderzoek ligt er 

(eindelijk) een ontwerpvoorstel voor aanpassing van de Dreef, 
gericht op het verlagen van de snelheid en beperking vanhet 
aantal parkeerbewegingen.  

=> Rust voor de deur is het voornaamste doel.  
=> Plan wordt verder uitgewerkt tot verkeersbesluit, n.a.v. 

feedback vanuit de verkeerscommissie PJS 
=> Overige aanpassingen aan bijv. Van Veenweg of 

Rembrandstraat zijn (nog) niet mogelijk, omdat hier grotere 
ingrepen en verkeersbesluiten noodzakelijk zijn. Hier wordt 
groot onderhoud in 2019 voor aangegrepen. 

=> Aanvullend spoedverzoek n.a.v. zorgen Jolanda bij 
verplaatsing klassen tussen Taxuslaan en PJS Dreef: Rogier 

http://www.curriculum.nu/
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doet een spoedverzoek om voor aanleg van tijdelijk zebrapad 
op Korte Dreef n.a.v. werkzaamheden hertenkamp.  

▪ Update gymzaal: n.a.v. gesprek donderdag 15 februari 

Yvonne met Adrie Groot => geen nieuws 
 

o Verdeling portfolio per werkgroep: 

 JS GV MK RT ED JO 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 

 

5. Schoolse zaken 28 maart 2018 
• Zie boven, ‘Actueel’ 

 

6. GMR  
• Geen update 

 
7. Wvttk / Acties 
Nr. Datum Wie Omschrijving Wanneer Ok 

 28-3 RT/JO Programma verkeersonderwijs delen, 

resultaten onderzoek PJS en nieuw 

onderzoek ‘knelpunten onderweg’ bij 

elkaar brengen 

28-5  

 28-3 RT Delen dossier nieuwe schooltijden 

(onderzoek VU 2012-14) met 

Werkgroep schooltijden 

28-5  

 28-3 RT Training MR rondsturen nieuwe leden 28-5  

 28-3 YR Afspraak PJS / Babbels / ouders t.b.v. 

ontwikkelingen IKC 

Voor 28-5  

 28-3 Werkgroep 

schooltijden 

Inventarisatie nieuwe resultaten / 

voordelen voor kind m.b.t.  

continurooster 

28-5  

 28-3 RT Stukken tbv MR training delen met MR 28-5  

 28-3 Allen Fotomoment bij volgende vergadering 28-5  

 13-2 RT/YR Medezeggenschapsreglement 

formaliseren 

Voor 21-3 Nee 

ED = Elly Donkers 

GV = Gijs van der Valk 

JO = Jolanda Olie  

JS = Jochem Stricker 

MK = Martijn Kooij 

RM = Roos Molenaar 

RT = Rogier Thomasse 

YR = Yvonne Rozeman 

 

 

Volgende vergaderingen 
• ma. 28 mei / di. 26 juni 


