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Medezeggenschapsraad 
Pater Jan Smitschool 
(mr.paterjansmit@blosse.nl) 

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

Notulen – vergadering maandag 15 april 2019 

 

Presentie 
Aanwezig:  

- Personeelsgeleding: Elly, Maris, Mark, Roos 

- Oudergeleding: Rogier, Martijn, Gijs (verzorgt notulen) 
- Bevoegd gezag: Yvonne 

- Gast: Adrie Groot (Voorzitter CvB Blosse) 
 
Afwezig:  

- Personeelsgeleding: Jolanda 
- Oudergeleding: Jochem 

- Bevoegd gezag: 
 

 
 
 

 
 

Agendapunten 
1. Opening en vaststellen agenda 

2. Gymzaal 
3. Mededelingen 
4. Notulen 4 maart + actiepunten 

5. Huishoudelijk Reglement 
6. Jaarplan/Schoolplan 

7. Portefeuilles 
a. Financiën 
b. IKC 

c. Verkeer 
d. Schooltijden 

e. Gymzaal 
f. Wetgeving/WMS 
g. GMR 

h. PO/VO 
8. Schoolontwikkeling / Visie 

9. Programma “Curriculum” 
10. Werkdrukverlichting 

11. Rondvraag en sluiting 
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1. Opening 
Gijs opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 

 
2. Gymzaal 

Adrie Groot is aangeschoven om vanuit Blosse de stand van zaken te 
bespreken m.b.t. de gymzaal en we beginnen dan ook direct met dit 

onderwerp. Gezien de urgentie en gevoeligheid van dit onderwerp is er een 
apart verslag gemaakt van dit gesprek en deze is op 17 april 2019 verspreid 
onder de MR leden. 

 
Dit verslag voeg ik ook bij deze notulen van de vergadering. (bestand: 

Status mbt gymzaal PJS - MR vergadering 15042019.pdf). 
 
Na het gesprek met Adrie hebben we nog langdurig gesproken over de 

situatie rondom de gymzaal en dit heeft er toe geleid dat er geen tijd meer 
was voor de meeste andere onderwerpen op de agenda.  

 
3. Mededelingen 

Niet behandeld i.v.m. tijdsgebrek. 

 
4. Notulen en actiepunten 

De notulen worden vastgesteld.  
 

Nr. Datum Wie Omschrijving Wanneer Gereed 

1 17-9 RT/MB Navragen oplevering restpunten verkeer + 
plannen schilderactie. Opnieuw afspraak plannen 

met de gemeente en evt. raadslid benaderen 

m.b.t. verkeerssituatie 

04-03-2019 
15-4-2019 

27-5-2019 

 

4 28-3 Allen Fotomoment volgende vergadering 27-5-2019  

5 13-2 JS/YR Medezeggenschapsreglement formaliseren 15-4-2019  

10 17-11 MB/RT Bijpraten op dossier verkeer 15-1-2019 

04-03-2019 

15-4-2019 

27-5-2019 

 

11 17-11 ED Afspraak plannen werkgroep schooltijden 15-1-2019 15-1-2019 

15 15-1 YR Schoolhond vermelden in schoolgids 2019-2010   

16 04-03 GV Uitzoeken of er een ouder/leerkracht interesse 

heeft voor de GMR en of er vereisten zijn (moet 

je bv. lid zijn geweest van de MR?) 

 

27-5-2019 

 

 

 

17 15-4-2019 Allen Huishoudelijk Reglement (verspreid op 10-04) 

Iedereen stuurt GV opmerkingen/aanvullingen 

zodat deze in een volgende vergadering 

vastgesteld kan worden. 

27-5-2019  

 

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 

 

 
Besluiten inzake actiepunten vergadering 15-04-2019: 
Vanwege tijdsgebrek zijn er geen actiepunten inhoudelijk behandeld. Ik (Gijs) heb de actiepunten die 

als voltooid aangemerkt waren in de notulen van 04-03-2019 geschoond. 
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m.b.t. actiepunt 16: Rogier en Mark hebben geen interesse in de GMR maar vertegenwoordiging in de 
GMR is goed voor de informatiepositie van de MR en dus loont het om te kijken of iemand anders 
geïnteresseerd is en welke eisen er zijn voor een positie in de GMR.  

 

5. Huishoudelijk Reglement: 
Iedereen levert opmerkingen/aanvullingen, actiepunt van gemaakt (17). 
 

6. Jaarplan/Schoolplan 
 Niet behandeld i.v.m. tijdsgebrek. 

 
7. Portefeuilles 

 

Financiën: Roos tekent namens de personeelsgeleding de formatieknip 2019-
2023.  

 
IKC: Geen update  
 

Verkeer: De Politie heeft gekeken naar de verkeerssituatie rondom de PJS en 
is geen voorstander van éénrichtingsverkeer, maar de wethouder/ambtenaar 

(fred) wil het er toch doorheen drukken in een zgn. verkeersbesluit voor 
bepaalde tijd (tot het eind van het jaar). In  november zou er dan een 
evaluatie moeten volgen. Fred maakt een advies voor het College van de 

Gemeente Heerhugowaard. 
 

Verder heeft een voorbijganger (?) een brief gestuurd naar de PJS rondom 
de verkeerssituatie rondom de taxuslaan. De brief wordt door Yvonne en/of 
Roos doorgestuurd naar Rogier.  

 
Schooltijden: Niet behandeld i.v.m. tijdsgebrek. 

 
Gymzaal: Zie agendapunt 1 
 

Wetgeving/WMS: Geen update 
 

GMR: Zie actiepunt 16 
 
PO/VO: Roos: Er is een PO/VO bijeenkomst geweest. Volgend jaar is het 

plan om meer doen aan dit onderwerp. Het onderwerp heeft enige tijd 
stilgelegen.  
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8. Schoolontwikkeling/visie: 
Niet behandeld i.v.m. tijdsgebrek. 
 

9. Programma “Curriculum” 
Niet behandeld i.v.m. tijdsgebrek. 

 
10. Werkdrukverlichting 

  Niet behandeld i.v.m. tijdsgebrek. 
 

11. Rondvraag en sluiting 

 
Volgende vergaderingen 

 
• Data vergaderingen schooljaar 2018/2019 (start: 19.30 uur) 

o Maandag 27-5 

o Dinsdag 2 juli 
 


