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Medezeggenschapsraad 
Pater Jan Smitschool 

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

Notulen – maandag 12 november 2018, 19.30 uur 

 
Presentie 
Aanwezig:  

- Personeelsgeleding: Elly, Roos, Mark, Maris 
- Oudergeleding: Gijs, Martijn, Rogier, Jochem 
- Gasten: Jeroen Spanbroek 

 
Afwezig:  

- Personeelsgeleding: Jolanda 
- Oudergeleding: n.v.t. 
- Bevoegd gezag: Yvonne  

 
1. Opening en vaststellen agenda 

 De volgende agendapunten worden als vast onderdeel toegevoegd: 
o Curriculum 
o Werkdrukverlichting 
o PO/VO (als extra portefeuille 2018/2019) 

 Er wordt afgesproken dat Jochem de agenda zal verzorgen en we het maken 
va de notulen laten rouleren. Roos schrijft de notulen voor deze vergadering. 

Agendapunten 
1. Opening en vaststellen agenda 
2. Notulen vorige vergadering(en) en actiepunten 
3. Mededelingen 
4. Cursus MR 
5. Portefeuilles (2018 – 2019) 

a. Financiën  
b. IKC 
c. Verkeer 
d. Schooltijden 
e. Gymzaal  
f. Wetgeving/WMS 
g. GMR 
h. VO/PO 

6. Bezoek Jeroen Spanbroek van Blosse 
7. Schoolse zaken 

7.1. Curriculum 
7.2. Werkdrukverlichting 

8. Rondvraag en afsluiting 
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2. Notulen vorige vergadering 
 
De volgende notulen worden vastgesteld: 
 

 26 juni 2018: Goedkeuring tot publicatie 
 17 september 2018: Goedkeuring tot publicatie na wijziging van: 

o Jolanda toevoegen aan deelnemerslijst 
 

Er wordt afgesproken dat naast Rogier ook Gijs de rechten krijgt om stukken op de 
website te kunnen plaatsen. 
 
Openstaande Acties 
Nr. Datum Wie Omschrijving Wanneer Gereed 
 17-9 RT Navragen oplevering restpunten 

verkeer + plannen schilderactie 
12-11-18 
15-1-19 

 

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

- PO/VO Draai 
- Gymzaal 
- IKC vs Babbels 
- Vervreemding stichting 
- Toezeggingen gebruik 

Taxuslaan 

17-9-18 / 
aanvullend 
9-10-18 

12-11 

 28-3 RT 
GV 

Training data MR rondsturen nieuwe 
leden, inventarisatie maken en 
aanmeldingen regelen 

26-6-18 
15-1-19 

 

 28-3 Allen Fotomoment bij volgende 
vergadering 

26-6-18 
15-1-19 

 

 13-2 RT/YR 
JS/YR 

Medezeggenschapsreglement 
formaliseren 

28-5-18 
15-1-19 

 

 17-11 JS Opvolging richting ouder F. 
Rietbergen nav gastbezoek op 26 juni  

15-1-19  

 17-11 JS Jolanda opnemen in deelnemerslijst 
en stukken delen 

15-1-19  

 17-11 Allen Doornemen schriftelijke basiscursus 
MR 

15-1-19  

 17-11 MK/YR Meeting plannen omtrent begroting 
2019 

15-1-19  

 17-11 MB/RT Bijpraten op dossier verkeer 15-1-19  
 17-11 ED Afspraak plannen werkgroep 

schooltijden 
15-1-19  

 17-11 RT Kandidaat stellen voor GMR 15-1-19  
ED = Elly Donkers 
GV = Gijs van der Valk 
JO = Jolanda Olie  
JS = Jochem Stricker 
MB = Maris Berger  

MH = Mark Honigh 
MK = Martijn Kooij 
RM = Roos Molenaar 
RT = Rogier Thomasse 
YR = Yvonne Rozeman 
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3. Mededelingen 
 Mark en Maris stellen zich voor en zijn naast Elly en Roos de nieuwe 

gezichten van de MR vanuit de personeelsgeleding. 
 Jolanda is en blijft onderdeel van het MR team en zal de stukken netjes 

ontvangen. 
 
 

4. Cursus MR: 
 
Omdat de MR nu goed in balans is qua verhouding leerkracht/ouder geleding, de 
meerderheid van de leden vrij recent aan boord is en de intentie heeft om zich voor 
lange termijn te committeren aan de MR besluiten we om met een zo’n groot 
mogelijke groep de basiscursus MR te volgen. De kosten van deze cursus zullen 
door de school genomen worden. 
 
Er zijn twee mogelijkheden: 
 

 Basiscursus: 
o Avond 1 – Maandagavond 17 december 2018 (Campus Columbus) 
o Avond 2 – Donderdagavond 7 februari 2019 (GMR)  

 Vervolgcursus (beoordeling beleidsstukken): 
o 14 maart 2019 (GMR) 

 
 
5. Portefeuilles: 
 
Gezien het feit dat we twee nieuwe MR leden kennen, wordt de 
portefeuilleverdeling opnieuw aangescherpt. 
 
Nieuwe Verdeling: 

 
 JS GV MK RT ED MB MH RM JO 

a. Financiën          
b. IKC          
c. Verkeer          
d. Schooltijden          
e. Gymzaal          
f. Wetgeving/WMS          
g. GMR          
h. PO/VO          

 
Status en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders: 
 

a. Financiën 
 

Het geplande gesprek voor de herfstvakantie is afgezegd door Yvonne. Er zijn 
nog te veel onduidelijkheden omtrent nieuwe financiële programma. Een nieuwe 
datum moet nog worden vastgesteld, waarbij het streven is dit nog voor de 
kerstvakantie in te plannen. 
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b. IKC 

 
Dit onderwerp zal aan bod komen tijdens ons gesprek met Jeroen (agendapunt 
6). Het standpunt vanuit de MR is om Babbels te behouden voor onze school, 
ook na 2021. 

 
 

c. Verkeer 
 

De situatie is zoals het buiten nu is ingericht en de uitvoering is niet volledig 
conform plan. Het blijft een lastig verhaal vanwege de ontwikkelingen vanuit 
het plan “Middenweg”. Wij merken heel sterk dat de gemeente gereserveerd is 
voor het aanspreken van middelen vanwege de nog onzekere besluitvorming 
voor de lange termijn. Het is een spanningsveld tussen het snel realiseren van 
(korte) termijn oplossingen en structureel realiseren van lange termijn 
oplossingen. Rogier blijft nauw betrokken bij het plan “schoolzone” en zal Maris 
bijpraten op het dossier. 
 

 
d. Schooltijden 
 
Roos geeft aan wat afstand te nemen van deze portefeuille vanwege de drukte 
op de portefeuille PO/VO. Gelukkig springen Maris en Mark in, waarmee de inzet 
op dit dossier geborgd blijft. De komende periode zal er een nieuwe afspraak 
worden gemaakt met de werkgroep vanuit de leerkrachten om verdere acties te 
bespreken en een plan van aanpak te gaan maken. 

 
 

e. Gymzaal 
 

Voor nu geen bijzonderheden. Dit onderwerp zal ook worden besproken met 
Jeroen (agendapunt 6). 

 
 

f. Wetgeving / WMS 
 

Geen bijzonderheden 
 
 

g. GMR 
 

Rogier geeft aan zich graag verkiesbaar te stellen voor de GMR. Hij neemt 
contact op met Blosse om de procedure in gang te zetten. 
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h. PO/VO 

 
Korte terugkoppeling van de reis naar Boston en mooie ervaringen die daar zijn 
opgedaan. Vanwege tijdgebrek zal hier tijdens de volgende MR meer aandacht 
aan besteed worden. 

 
 

6. Bezoek Jeroen Spanbroek (Blosse) – 20:30 tot 21:30 
 
Jeroen wordt welkom geheten en er volgt een korte voorstelronde. Afgesproken 
wordt dat voor toekomstige afspraken ook Yvonne deel neemt als bevoegd gezag 
wanneer Jeroen wordt uitgenodigd. We moeten het samen doen en transparantie is 
daarin een belangrijke factor. In dat kader wordt tevens afgesproken dat Jeroen in 
het vervolg voortijdig een agenda ontvangt alsmede de punten die van hem 
verwacht worden. 
 
Doel van de avond is om goed kennis met elkaar te maken. Jeroen is begin dit jaar 
gestart als lid van het (drie koppige) college van bestuur van Blosse, waarbij hij de 
PJS als school in portefeuille heeft. De MR van de PJS is, in de huidige 
samenstelling, voor het eerst bij elkaar deze avond. De intentie is om met deze 
groep voor lange termijn haar steentje bij te dragen aan de gang van zaken rond 
de PJS. Een uitstekend moment om elkaar eens in de ogen te kijken en van 
gedachte te wisselen. 
 
We willen als MR graag lering trekken uit de hectische periode medio 2017 omtrent 
het dossier dislocatie. Het gros van de ouders die nu zitting heeft in de MR is mede 
vanuit werkgroepen rond die tijd op dat onderwerp doorgestroomd naar de MR. 
Credo is het herkennen en bespreken van eventuele toekomstige knelpunten, 
waarbij de visie van de school soms niet overeenkomt met de visie en/of 
strategische besluitvorming vanuit de stichting. We willen als MR graag een 
volwaardige gesprekspartner zijn en blijven in de driehoek “ouders”, “school” en 
“bestuur” om onze achterban goed te kunnen vertegenwoordigen. 
 
Het gesprek is open en wordt door alle partijen als prettig ervaren. Er wordt ruim 
een uur gesproken over een aantal onderwerpen die vanuit de MR als belangrijk 
worden gezien voor de (middel) lange termijn: 
 
 Wat is de visie vanuit Blosse voor de PJS? 

 
Een school met 400 tot maximaal een piek van 500 leerlingen wordt door de 
stichting als meest ideaal gezien. Meer dan 500 leerlingen is mogelijk qua piek 
maar structureel niet wenselijk. Zowel voor de leerlingen als personeel.  
 
Wat voor school er precies in de draai wordt gebouwd is nog een vraagteken. Er 
is een projectgroep samengesteld. Deze heeft een droom uitgesproken. (Te zien 
op de eerder uitgegeven flyer). De planning is per 1 aug. 2020 de nieuwe 
school in de Draai te gaan starten. 2022 moet het nieuwe gebouw, dat past bij 
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de visie van de school, klaar zijn. 
 
Ouders hebben keuze vrijheid, wat maakt dat leerlingen stroom niet te 
beïnvloeden is en dus niet/moeilijk te voorspellen is of en zo ja, wanneer de de 
dislocatie gesloten kan worden. Sluiting van de dislocatie is op termijn wel het 
meest logische.  
 
Kan de nieuwe school in de Draai ook een 10 tot 14 school worden?  
Alles kan! Toch willen we het PO-VO traject dat nu loopt tussen PJS en Trinitas 
de tijd geven om “iets” te ontwikkelen. We hebben voor dit traject 4 jaar 
gereserveerd. Een nieuwe school moet daar geen belemmering in worden/zijn. 
 
Het huisvesting vraagstuk blijft soms een spanningsveld. De school heeft een 
visie, de stichting heeft te maken met (gemeentelijke) wet- en regelgeving. 
 
We spreken met elkaar af dat dit een belangrijk onderwerp is wat op de agenda 
moet blijven staan. Beide partijen willen samen optrekken om tijdig in te 
kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen. Transparantie, timing en 
communicatie zijn hierin cruciaal en dat vergt nauwe samenwerking. 
 

 Wat is de visie omtrent het IKC? 
 

Blosse heeft een strategische keuze gemaakt om (op termijn) alle IKC 
gerelateerde activiteiten binnen de stichting zelf onder te brengen. Dit om niet 
(meer) afhankelijk te zijn van (commerciële) derde partijen en de continuïteit 
ten alle tijden te kunnen waarborgen. Wat dit nu concreet betekent voor 
Babbels (contract tot 1-1-2022) is nog niet bekend. Jeroen geeft aan dat hij 
samen met Yvonne het proces zal gaan vormgeven. Mocht de MR een advies 
vooraf willen meegeven ten aanzien van dat proces dan staat Jeroen hiervoor 
open. 
 
We spreken af dat dit onderwerp terugkomt op de periodieke agenda tussen het 
bestuur en bevoegd gezag en dat de MR aangehaakt blijft bij besluitvorming 
omtrent dit dossier. We denken graag mee met toekomstige oplossingen. Dit 
onderwerp leeft enorm onder ouders die we graag tijdig actief willen betrekken 
bij dit onderwerp, om onnodige onrust te voorkomen. 
 

 Wat zijn de plannen met de gymzaal? 
 

De gymzaal is enorm verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze 
tijd. Er zijn een aantal opties die al jaren onderwerp van gesprek zijn, maar het 
wordt tijd voor actie. Jeroen geeft aan dat dit onderwerp ook binnen Blosse 
hoog op de agenda staat (waarbij volledige renovatie de meest voor de hand 
liggende is) en laat dit op de agenda zetten van het kwartaal overleg tussen 
stichting en bevoegd gezag. Yvonne kan ons daarna op de hoogte houden van 
status en voortgang. 
 
 
 



MR PJS  17-9-2018 

 7/7   

 
 GMR 
 
Jeroen geeft aan dat de GMR leden zoekt. Op dit moment zijn er 10 GMR leden. 
Het dagelijks bestuur is weer voltallig. Het is de wens van Blosse om OR (SHK)-
CCR (Financiële raad) -GMR (Blosse) tot 1 raad vormen. Rogier geeft aan wel 
interesse te hebben en wil zich graag aanmelden als kandidaat. Jeroen gaat Rogier 
in contact brengen met de juiste personen om de procedure in gang te zetten. 

 
 

7. Rondvraag & Afsluiting 
 
Geen bijzonderheden. 
 
 
Data vergaderingen schooljaar 2018/2019 (start 19:30) 
 

 Maandag 17-9 
 Maandag 12-11 
 Dinsdag 15-1 
 Maandag 4-3 
 Maandag 15-4 
 Maandag 27-5 
 Dinsdag 2 juli 

 
 


