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Medezeggenschapsraad 
Pater Jan Smitschool 

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

Notulen – maandag 17 september 2018, 19.30 uur 

 

Presentie 
Aanwezig:  

- Personeelsgeleding: Elly, Roos 

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

 
Afwezig:  

- Personeelsgeleding: Jolanda 

- Oudergeleding:  
 

2. Ingekomen stukken 
• Div. formatie (uitval Jolanda, vertrek Marijke en invulling daarvan) 

 
 

3. Financiële voortgangsrapportage 

• Afspraken komend jaar: Jochem en Martijn lopen mee in begrotingsronde 
2019 en doen 3x per jaar een review 

• Specifiek aandachtspunt: voorzieningen/reserve met oog op formatie  

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 17 september 2018: 
• Actueel:  

o Update start schooljaar 2018-2019 

▪ Overall: positief! 
▪ Nieuwe mensen (Dineke, Esther, Vivian, Bo, Marjolijn) zijn goed 

gestart 
 De fysieke open ruimte helpt direct bij het op stoom 

brengen van de nieuwe mensen: men ziet elkaar, leert 
van elkaar. De ‘bouwen’ werken erg goed samen in de 
nieuwe ruimtes. 

▪ Bovenbouw Taxuslaan is gestart met mentorgroepen 
 

 
o Bezetting en taakverdeling MR 

▪ Na het vertrek 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 

▪ I.v.m. voorkeur van 4 om 4 is geen werving nodig en zijn 
verkiezingen niet noodzakelijk; in lijn met reglement 

▪ Vastgestelde taakverdeling vanaf 2018-2019, voor 
periode van 3 jaar:  

 Voorzitter: Jochem Stricker (ouder) 

 Secretaris: Gijs van der Valk (ouder) 
 Overig oudergeleding: Martijn Kooij, Rogier Thomasse 

 Personeelsgeleding: Elly Donkers, Roos Molenaar, 
Jolanda Olie; vacature personeelsgeleding: Mark Honigh 
heeft interesse 

 
o MR training: Quickstart Medezeggenschap is aangevraagd 

▪ Welk topic willen we uitlichten, naast algemene training? 
▪ 1. Communicatie GMR 2. Communicatie: hoe blijven we 

transparant naar de achterban  

▪ Actie: defintief te plannen (Gijs na overdracht Rogier) 
 

o Update werkdrukverlichting: 
▪ N.v.t. 

 

o Update locatie Taxuslaan  
▪ Succesvol gestart met zgn. mentorgroepen binnen de 

bovenbouw,  
▪ Vervolg: update bij volgende vergadering 

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

▪ Gezamenlijk bezoek aan ‘Agora’ in Roermond, ingericht op 

onderzoekend leren, leren vanuit de intrinsieke motivatie van 
het kind 
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▪ Vervolg: Roos licht toe dat het idee is om de krenten uit de 
pap te vissen, die bij de PJS en Trinitas passen.  

▪ Update bij volgende vergaderingen, punt blijft op de agenda. 

 
o Update programma ‘Curriculum’ (PJS als ontwikkelschool rekenen en 

wiskunde) 
▪ Meer geld beschikbaar gesteld vanuit stichting i.v.m. besef dat 

de termijn van 1 jaar tekort is en ook komende jaren 
doorontwikkeld moet worden. 

▪ Update n.v.t. 

 
 

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.  
▪ MR wil graag standpunt van Blosse horen en nodigt Adrie Groot 

uit voor MR-vergadering begin 2018 – 2019 

▪ Afspraak gemaakt voor MR vergadering van 12 november;  
▪ Niet Adrie Groot, maar Jeroen Spanbroek, die PJS in 

portefeuille heeft binnen het Blosse bestuur. 
▪ Actie: voorbereiding 9-10 voorafgaand aan jaarvergadering 

(Yvonne, Jochem, Martijn, Roos) 

 
o Gymzaal: update inzake renovatie / nieuwbouw  

▪ Vóór september verandert er niets;  
▪ Actie Yvonne: afspraak met Blosse om noodzaak en plannen te 

bespreken 

▪ Onderwerp staat op agenda 12 november, bezoek Jeroen 
Spanbroek aan MR 

 
o Gemeentelijke monumentenstatus gebouw Van Veenweg 

▪ Monumentenstatus als ‘beheerd erfgoed’ wordt toegekend 

▪ Gemeente benoemt exact wat wel en niet gewijzigd mag 
worden; doorbreken muren groepen 6 uiteindelijk wél 

toegestaan. 
 

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. 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 wel/niet hebben van 

een vrijdagmiddag 
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 Overall: nog steeds geen noodzaak vanuit het kind 
aangetoond, qua rust of resultaten.  

 Eerste onderzoek personeel: 33 van de 38 

personeelsleden staan positief tegenover verder 
onderzoek naar schooltijden 

 Vervolgstappen: uitslagen delen met collega’s, verkennen 
mogelijkheden in samenwerking met Babbels 

 Ouders pas inschakelen als het team definitief weet wat 
men wil 

 Update: n.v.t. 

 
 

▪ Update IKC: overleg t.b.v. bepalen agenda en acties om eigen 
koers te blijven varen (eigen plan PJS en Babbels, ten opzichte 
van opgelegd beleid Blosse). 

 Overleg voortzetten in 18/19, blijven toetsen bij elkaar of 
de bereidheid/energie en realisme blijft of dat het een 

onbegonnen gevecht is. 
 Update tijdens vergadering 12 november. 
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▪ Update verkeer:  
 De schoolzone op de Dreef ligt er, inclusief versmalling 
 Nog ontevreden over uitwerking: markering en 

aanduiding valt weg in de omgeving 
 Rogier heeft verbeterpunten besproken tijdens 

bijeenkomst Middenweg Centrumwaard, wordt vervolgd 
 Toegezegd: verbreding uitrit Bolle Buik, geel-paarse 

markering schoolzones 
 Actie: navragen planning verbeter- en restpunten 
 Actie: plannen schilderactie (kerstvakantie?) 

 
 

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 17 september  2018 
• Bijzonderheden laatste schoolweken 
• Update start schooljaar zie boven 

  
 

6. GMR  
• Geen update 

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

      

 17-9 RT Navragen oplevering restpunten 

verkeer + plannen schilderactie 

12-11  

 26-6 MR Functieverdeling MR (voorzitter, 

secretaris) 

17-9 Ja 

 26-6 JS/MK Afspraak maken bestuur Blosse inzake: 

- PO/VO Draai 

- Gymzaal 

- IKC vs Babbels 

- Vervreemding stichting 

- Toezeggingen gebruik Taxuslaan 

17-9 / 

aanvullend 

9-10 

 

 28-5 YR Definitieve groepsindeling/formatie 26-6 Ja 

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

 28-5 MK Contact oudercommissie Babbels inzake 

IKC 

26-6 Ja 

 28-3 RT Training MR rondsturen nieuwe leden 26-6 Nee 

 28-3 Allen Fotomoment bij volgende vergadering 26-6 Nee 

 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 
 

• Data vergaderingen schooljaar 18/19 (start: 19.30 uur) 
o Maandag 17-9 
o Maandag 12-11 

o Dinsdag 15-1 
o Maandag 4-3 

o Maandag 15-4 
o Maandag 27-5 
o Dinsdag 2 juli 

 
 


