
Jaarverslag MR 2017 – 2018 

 

Nieuwe mensen, nieuwe energie. Dat is de rode draad geweest in MR-jaar 2017-2018. 

Na het afscheid van enkele vaste waarden binnen onze MR, zijn we na een korte wervingsperiode 

van start gegaan met een ouder- en personeelsgeleding van beide vier leden, aangevuld met één 

aspirant ouder-lid. Als nieuwe leden hebben we dit jaar de volgende mensen mogen verwelkomen: 

• Oudergeleding: Martijn Kooij, Jochem Stricker en Gijs van der Valk 

• Personeelsgeleding: Elly Donkers en Jolanda Olie 

Om het vertrouwde beeld te bevestigen: ook afgelopen jaar zijn we als volwaardige gesprekspartner 

betrokken geweest bij de ontwikkelingen op de Pater Jan Smitschool. Een aantal ontwikkelingen die 

voorgaande jaren zijn ingezet, hebben ook dit jaar op de agenda gestaan.  

De nieuwe, uitgebreide bezetting van de MR bood ruimte om een aantal onderwerpen van gerichte 

aandacht te voorzien, via kleine werkgroepen. Elk MR-lid is actief binnen één of meer van de 

volgende dossiers:  

• Toekomstvisie: o.a. onderwijsvernieuwing aansluitend bij het kind, aansluiting PO/VO, de rol 

van PJS binnen integraal kindcentrum Blosse 

• Verkeersveiligheid: aanpak schoolomgeving, vertegenwoordiging PJS in herontwikkeling 

Middenweg-Centrumwaard 

• Schooltijden: onderzoek naar effecten en wenselijkheid van alternatieve schooltijden 

• Financiën en wetgeving 

Op een aantal van deze onderwerpen neemt de Pater Jan Smitschool het voortouw. Neem de 

ontwikkeling van een doorlopende leerlijn vanaf het primair onderwijs naar het voortgezet 

onderwijs, die samen met het Trinitas College steeds concreter vorm krijgt. Of de invulling van het 

onderwijs volgens de eigen visie, die zichtbaar wordt in de manier van samenwerken in de diverse 

‘bouwen’.  

Waar mogelijk steunt de MR deze ontwikkelingen, maar stelt daarbij ook de nodige kritische vragen 

als het aankomt op bijvoorbeeld het informeren en betrekken van ouders.  

Op andere punten moet de Pater Jan Smitschool zich positioneren ten opzichte van ontwikkelingen 

van buitenaf. De impact van de nieuwe stichting Blosse (onderwijs én kinderopvang) werpt zijn 

schaduw vooruit naar 2021, als de overeenkomst voor de samenwerking met Babbels afloopt. Wij 

geloven dat de goede resultaten die met Babbels zijn bereikt niet zonder meer voortgezet kunnen 

worden met een nieuwe organisatie. Samen met Babbels en de MR spant de school zich daarom in 

om zoveel mogelijk zelfstandig keuzes te kunnen blijven maken. 

Ook wat betreft verkeersveiligheid kunnen we helaas niet volledig zelfstandig optreden. Hoewel de 

eerste resultaten voorzichtig zichtbaar worden na 2,5 jaar praten en lobbyen - zie de 30 KM zone, 

schoolzones en aanpassingen op de Dreef en de Van Veenweg – gaan hier de vorderingen wat 

betreft de MR niet snel genoeg. Hoge kosten voor de gemeente en complexe besluitvorming 

(aansluiting bij diverse onderhoudsplannen en herontwikkeling van de Middenweg) houden grote 

aanpassingen tegen. Na het inschakelen van wethouder Stam, samen met de schooldirectie, is hier 

enige verbetering in gekomen in de vorm van toezeggingen voor termijnen, budget en handhaving. 

Wij blijven hier meerdere keren per maand contact over houden met zowel de gemeente, de 

gemeenteraad en Veilig Verkeer Nederland. 



We willen echter iedereen eraan herinneren dat de snelste weg naar verbetering tegelijkertijd ook de 

meest simpele is: als ook de groep ouders die blijft hardrijden en foutparkeren het respect opbrengt 

om op tijd te komen, parkeert op de plaatsen die daarvoor bestemd zijn en de snelheid matigt, dan is 

een groot deel van het probleem opgelost.  

 

Naast de start van de nieuwe mensen aan het begin van het jaar, is er gedurende het jaar ook 

afscheid genomen van een aantal leden van de MR. Debbie Borst heeft besloten zich na 2,5 jaar 

voorzitterschap terug te trekken, nadat zij zich al meerdere jaren in verschillende rollen met veel 

energie heeft ingezet voor de MR. Linda Tames heeft besloten om dichter bij huis te gaan werken en 

heeft afscheid genomen van de Pater Jan Smitschool. We bedanken beide voor hun inzet en 

betrokkenheid. 

Als nieuw lid in de personeelsgeleding verwelkomen we Mark Honigh. Beide geledingen zijn nu weer 

op de gewenste volle sterkte van vier om vier.  

Omdat ook de termijn van Rogier Thomasse als secretaris afliep per september, zijn de rollen van 

voorzitter en secretaris opnieuw belegd. De invulling van de medezeggenschapsraad  voor de start 

het jaar 2018 - 2019 is hiermee als volgt: 

• Oudergeleding:  Jochem Stricker (voorzitter), Gijs van der Valk (secretaris), 

     Martijn Kooij, Rogier Thomasse 

• Personeelsgeleding: Elly Donkers, Mark Honigh, Roos Molenaar, Jolanda Olie 

 

De Medezeggenschapsraad kijkt met vertrouwen uit naar het schooljaar 2018-2019. Bedankt voor 

uw aandacht. 

 

Namens de MR, 

Rogier Thomasse 

 

 

 

 


