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Medezeggenschapsraad 
Pater Jan Smitschool 

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

Notulen – maandag 28 mei 2018, 19.30 uur 

 

Presentie 
Aanwezig:  

- Personeelsgeleding: Ellie, Roos, Jolanda  

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

 
Afwezig:  

- Personeelsgeleding: Linda (niet meer werkzaam op PJS) 

- Oudergeleding: Debbie Borst (opzegging) 
 

2. Ingekomen stukken 
• Opzegging lidmaatschap/voorzitterschap Debbie 

• Vaststelling gelden werkdruk (Instemming/Personeel) 
• Reactie op bezwaar verkeersinrichting Dreef  
• Definitief vakantierooster 2018-2019 (DigiDuif) 

• Uitnodiging sollicitatiecommissie (via WhatsApp) 
 

 
(3. Financiële voortgangsrapportage) 

• N.v.t. deze maand 

• Volgende afspraak: 22 juni, 21.00 uur 
  

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 28 mei 2018: 
• Actueel:  

o Status aantal MR-leden  

▪ Na het verstrek van Linda Tames (personeel) naar een andere 
school en de opzegging van voorzitter Debbie Borst (ouder) 

verandert er het nodige. 
▪ In september 2018 eindigt tevens formeel de zittingsperiode 

van Debbie en Rogier als voorzitter en secretaris 
▪ De gewenste verdeling personeel : ouders is 4 om 4 
▪ Actie Rogier: reglementen natrekken, invulling formeel 

formuleren (zijn verkiezingen noodzakelijk of kunnen we intern 
een nieuwe voorzitter en secretaris benoemen). 

o Update invulling vacatures leerkrachten 
▪ Update sollicitaties n.a.v. gesprekken 24 mei  
▪ Leerkrachten: 4 kandidaten gaan verder naar de volgende 

ronde (lesbezoeken), de bezoeken zijn gepland deze week. 
▪ Onderwijsassistenten: donderdag komen 4 kandidaten langs, 

doet team zelf => zelfde opzet, iets kleiner 
▪ MR ouders (Jochem, Rogier) kijken positief terug op 

sollicitatieprocedure 

o Update werkdrukverlichting: 
▪ Inzet van gelden wordt goedgekeurd door personeelsgeleding 

(instemming conform WMS) 
▪ Arlene fulltime 
▪ 2,5 FTE onderwijssassistent (sollicitaties lopen) 

o Update formatie (groepsverdeling en bemensing) 
▪ Privé besproken, nog niet definitief besloten door team PJS. 

Update volgt volgende vergadering; instemming 
Personeelsgeleding vereist. 

▪ Zorgvuldige afweging per kind, vanuit de visie meer denken in 

bouwen en stamgroepen ipv jaargroepen 
▪ Met de leerkrachten en onderwijsassistenten (incl. invulling 

vacatures) en de beschikbare ruimte is er erg veel mogelijk 
▪ Vragen MR:  

 zijn er met het bouwdenken en gemengde groepen meer 

kinderen die in 7 jaar school doorlopen? => nee, op de 
enkeling na zoals nu ook gebeurt. Verdieping in groep 8 

maakt hier het verschil. Verder hebben we wel leerlijnen, 
maar niet volledig individueel; er is net zoveel oog voor 
de groep. 

o Ervaringen overgang Taxuslaan – Dreef (en andersom) 
▪ Groep 6 is apetrots 

▪ Groep 8 voelt zich een beetje te gast op de Dreef; ‘afscheid’ 
van de Dreef komt daardoor niet helemaal uit de verf, omdat de 

Taxuslaan gewoonweg hun domein is geworden. 
▪ Volgend jaar weer? => Nee, om die reden 

o PO/VO, update project i.s.m. Trinitas 

▪ Aandachtspunt vorige vergadering: meenemen ouders in 
ontwikkelingen 
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▪ 18 juni: bijeenkomst t.b.v. invulling schooljaar18/19, team PJS 
en Han Fortmann 

o Update programma ‘Curriculum’  

▪ (PJS als ontwikkelschool rekenen en wiskunde) 
▪ Geen ontwikkelingen 

o Schoolgids & jaargids 2018 – 2019 (Instemming MR) 
▪ Yvonne doet update 

o Update gezond eten & drinken: idee  t.b.v. 3 dagen fruit 
▪ Leerlingenraad heeft besproken in de klas en kwam unaniem 

terug: twee dagen is genoeg, houden zo. 

o Update inzake toekomst PJS: ontwikkelingen vanuit Blosse 
▪ Er is een school in de Draai aangekondigd door Blosse, van 0 

tot 14 jaar, te openen per 1 augustus 2020.  
▪ Zeer verrassend wat betreft PJS en MR. Navraag leert dat het 

‘een vergezicht’ is dat Blosse wil schetsen. Formeel is het 

traject PJS/Trinitas het enige PO/VO traject binnen 
Heerhugowaard dat loopt.  

▪ Vanavond is er een informatieavond op het Blosse-kantoor; 
directeur Han Fortmann is aanwezig namens ons. 

▪ Aandacht: MR svp oren open houden voor geruchten van ‘PJS 

2.0’: dat is niet van toepassing.  
 

o Gymzaal: update inzake renovatie / nieuwbouw  
▪ Vóór september verandert er niets;  
▪ Actie Yvonne: afspraak met Blosse om noodzaak en plannen te 

bespreken. 
o Updates vanuit portfolio MR: 

▪ Update schooltijden: vervolgonderzoek, met als uitgangspunt 
het voordeel voor het kind (GV, ED, RM en andere leden team 
bespreken gezamenlijk en zetten evt. acties uit) 

=> Actie: team formuleert onderzoeksvraag en argumentatie 
waarom aandacht nodig is voor nieuwe schooltijden, in het 

belang van het kind 
 Aanleiding: groot verschil in werktijdfactoren tussen 

leerkrachten, veroorzaakt door het niet hebben van een 

vrijdagmiddag 
 Overall: nog steeds geen noodzaak vanuit het kind 

aangetoond, qua rust of resultaten.  
 Enquête uit te zetten onder leerkrachten om 

behoefte/noodzaak te peilen 

 Timing: voor zomervakantie uitzetten, t.b.v. input 
agenda volgend jaar, update volgende MR-vergadering 

▪ Update IKC: overleg t.b.v. bepalen agenda en acties om eigen 
koers te blijven varen. 

 Afspraak Yvonne (PJS) – Saskia (Babbels) is 
geweest 

 Actie: team IKC (Martijn) legt contact met 

oudercommissie Babbels  
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▪ Update verkeer:  
 Trage voortgang en focus op losse problemen ipv 

integrale aanpak is geeëscaleerd naar wethouder Stam; 

19 juni staat de afspraak  
 Bezwaar gemaakt tegen aanpassing Dreef (30 KM zone 

met versmalling) in afwachting van gesprek met 
wethouder 

 Spoedverzoek om plaatsing oversteekplaatsen Dreef 
i.v.m. verkeer Taxuslaan => wordt vervolgd na overleg 
wethouder 

 
 

o Verdeling portfolio: 
 

 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 mei 2018 
• Ontwikkelingen op school 
• Nieuwe thema’s IPC  

  
 

6. GMR  
• Geen update 

 
7. Actualiteiten van buiten / Wvttk 
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8. Acties 
 
Nr. Datum Wie Omschrijving Wanneer Ok 

 28-5 YR Afspraak Blosse inzake gymzaal maken 

september 

26-6  

 28-5 YR Definitieve groepsindeling/formatie 26-6  

 28-5 YR Jaargids / schoolgids concept update 26-6  

 28-5 MK Contact oudercommissie Babbels inzake 

IKC 

26-6  

 28-3 RT Training MR rondsturen nieuwe leden 28-6  

 28-3 Allen Fotomoment bij volgende vergadering 26-6  

 13-2 RT/YR Medezeggenschapsreglement 

formaliseren 

28-5 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 
 

• di. 26 juni, 19.30 uur 
 


