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Een “Abnormaal Jaar”.  

Na een redelijk rustig begin van het schooljaar brak medio maart een onwerkelijke periode aan. Met 
de uitbraak van COVID-19 stonden ineens alle plannen onder druk en was het vaak snel schakelen 
met het schoolbestuur om de basisbehoefte met elkaar te kunnen borgen, goed onderwijs kunnen 
blijven aanbieden voor onze kinderen. 

Hiervoor moeten wij het schoolbestuur een compliment geven. Wij zijn als MR in die roerige periode 
te allen tijde als volwaardige gesprekspartner betrokken geweest bij de soms moeilijke keuzes en 
onconventionele besluiten die we met elkaar moesten nemen. De communicatie naar ouders en het 
personeel was uitstekend en de mate van flexibiliteit en creativiteit van de leerkrachten en de 
schoolleiding is hierin te prijzen. 

De besturing op overzichtelijke portefeuilles via kleine werkgroepen is ook het afgelopen schooljaar 
voortgezet. Naast algemene zaken, zoals wetgeving en financiën, is elk MR-lid actief binnen één of 
meer van de volgende dossiers:  

 Toekomstvisie 
 IKC 
 Verkeersveiligheid 
 Schooltijden 
 Gymzaal 

 

Toekomstvisie 

De ontwikkeling van een doorlopende leerlijn vanaf het primair onderwijs naar het voortgezet 
onderwijs, die samen met het Trinitas College vormgegeven wordt, heeft vanwege de COVID-19 
uitbraak het afgelopen jaar op een laag pitje gestaan. Het komend schooljaar zal dit verder worden 
opgepakt en de MR zal als “kritische vriend” bij dit proces betrokken blijven. 

Ten aanzien van de invulling van het onderwijs volgens de eigen visie, die zichtbaar wordt in de 
manier van samenwerken in de diverse ‘bouwen’, is de MR goed en tijdig geïnformeerd. De MR is 
onderdeel binnen het volledige formatieproces en een afvaardiging van de oudergeleding is door de 
schoolleiding uitgenodigd op de definitieve formatieavond. 

De bijdrage vanuit de PJS op het traject Curriculum Rekenen is met een positief resultaat afgerond. 
Hieraan heeft zowel de personeels- als oudergeleding van de MR haar steentje bijgedragen. 

 

Integraal Kind Centrum 

Eind januari 2020 is de MR door de leiding van Babbels en de PJS formeel geïnformeerd dat de 
dependance PJS van Babbels per 1 januari 2022 volledig wordt overgenomen door Stichting Blosse. 
De MR blijft de ontwikkelingen en plannen van Blosse scherp volgen om de borging van kwaliteit en 
continuïteit van de toekomstige geboden dienstverlening zeker te stellen. 

 

 

 



Verkeersveiligheid 

Het dossier verkeersveiligheid blijft een lijvig en stroperig dossier. De MR praat al jaren samen met 
de school met de Gemeente Heerhugowaard over aanpassing van de verkeerssituatie op de wegen 
rondom de school. In 2018 zijn er goede stappen gezet met de realisatie van een schoolzone “Dreef 
en van Veenweg”, de instelling van een 30 km/h zone op de Dreef, een verbreding van de toegang 
van de parkeerplaats bij de Bolle Buik t.b.v. voetgangers en de instelling van eenrichtingsverkeer op 
de Dreef, tussen de Pastoor Sprengerstraat en de Van Veenweg. 

De gemeente heeft besloten deze maatregelen die in 2018 als proef zijn gestart, vanaf 2020 definitief 
te continueren. 

Het plan was om in het voorjaar van 2020 de zichtbaarheid van de schoolzones, met de bekende 
geel-paarse markeringen te gaan verbeteren in samenwerking met ouders en kinderen. Helaas 
hebben de COVID-19 maatregelen hier roet in het eten gegooid. Dit idee blijft staan en zal hopelijk in 
het voorjaar van 2021 uitgevoerd kunnen gaan worden. 

Een grote wens waarvoor de MR zich zal blijven inzetten is verbetering van de situatie op de 
Beukenlaan en de Taxuslaan, rondom het schoolgebouw aan de Taxuslaan en de situatie rondom de 
van Veenweg.  

Veel structurele verbeteringen aan deze wegen worden echter uitgesteld totdat duidelijk is hoe het 
gebied Middenweg-Centrumwaard zich verder ontwikkelt. De ambtelijke plannenmakerij is met 
enkele onderbrekingen al sinds 2017 gaande, maar levert - behalve dat de Dreef-Van Veenweg-
Beukenlaan mede door onze inspraak nu officieel binnen het plan Middenweg-Centrumwaard 
worden gerekend - tot nu toe weinig concreets op. Verkeersveiligheid rondom onze schoolgebouwen 
wordt ons inziens door Gemeente Heerhugowaard bewust verwaarloosd in de tussentijd, uit 
kostenoverwegingen en verschillen in prioriteit, naar eigen zeggen in verband met de fusie met 
Langedijk en ‘het grotere plan’ Middenweg-Centrumwaard. 

Na wederom een jaar stilstand in dit project is de MR wel wederom uitgenodigd om als stakeholder 
deel te gaan nemen aan de werkgroep voor de brede visie “De Toekomst van Centrumwaard” die in 
oktober van start gaat. We hopen op iets meer draagvlak voor de te maken plannen dan voorheen en 
dat er tussen de bedrijven door ook oog is voor laagdrempelige (tussen)oplossingen met betrekking 
tot de verkeersveiligheid rondom onze scholen. 

Ook nu blijft de MR blijft ouders oproepen tot hun eigen verantwoordelijkheid. Kom s.v.p. op tijd, 
parkeer in de daarvoor aangewezen zones, respecteer het eenrichtingsverkeer en rij normaal. Als 
iedereen dat op kan brengen is een heel groot deel van het probleem al opgelost. 

 

Schooltijden  

Vanwege de COVID-19 en de richtlijnen vanuit het kabinet en de RIVM is er vanaf mei met spoed een 
continurooster ingevoerd. Begin juni heeft het team van de PJS in samenwerking met de MR 
besloten dit continurooster voor het gehele schooljaar 2020-2021 te continueren. Dit om in vroeg 
stadium duidelijkheid te kunnen geven aan kinderen, ouders en leerkrachten zodat er voor het 
nieuwe jaar tijdig afspraken gemaakt konden worden met de kinderopvang organisaties en het team 
van de PJS de mogelijkheid te geven om de formatie en klassenverdeling af te stemmen op de 
nieuwe situatie. 

We hebben afspraken gemaakt om samen met het team van de PJS het huidige rooster te evalueren 
en verder onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van een continurooster. Belangrijke 
onderdelen van dit onderzoek zijn het welzijn van de leerlingen, de ervaringen van het team en 



natuurlijk de ervaringen van de ouders en verzorgers. De MR zal in oktober 2020 alle ouders en 
verzorgers benaderen om de meningen te peilen zodat er begin 2021 een definitieve keuze gemaakt 
kan worden omtrent de schooltijden. 

 

Gymzaal 

In november 2019 heeft de Gemeenteraad Heerhugowaard het voorgestelde scenario “nieuwbouw” 
goedgekeurd. De gymzaal is in de zomervakantie gesloopt en er is vanuit de gemeente een 
projectmanager bouw aangesteld. Ook heeft de gemeente de adviesgroep Synarchis aangesteld als 
procesbegeleider.  

Synarchis is met alle betrokken partijen om de tafel gaan zitten. De visie en het plan van eisen vanuit 
de school is met hen gedeeld en deze zijn meegenomen in het ontwerp van de nieuwe zaal. De 
komende periode zal er gewerkt worden aan het vinden van de passende architect en daarna de 
aanbesteding.  

De verwachting is dat de nieuwe gymzaal medio 2022 in gebruik genomen kan worden. Tot die tijd 
zullen de gymlessen verzorgd worden vanuit de gymzaal aan de Rembrandtstraat (groep 1 – 4) en 
vanuit de sporthal de Draai (5 – 8).  

 

Het nieuwe schooljaar 

Omdat Jolanda haar gezondheid het niet toelaat neemt ze afscheid van de MR. Wij danken Jolanda 
voor haar inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren en wensen haar heel veel sterkte toe. 

Arlène Blom heeft zicht vanaf het nieuwe schooljaar aangemeld als nieuw lid vanuit de 
personeelsgeleding, wij heten haar van harte welkom. 

De invulling van de medezeggenschapsraad voor de start het jaar 2020-2021 is hiermee als volgt: 

 Oudergeleding:  Martijn Kooij , Jochem Stricker (voorzitter), Rogier Thomasse,  
Gijs van der Valk (secretaris) 

 Personeelsgeleding: Maris Berger, Arlène Blom, Elly Donkers, Mark Honigh.  

Ook aankomend jaar is de verhouding tussen personeel en ouders prima in evenwicht en ook de 
man-vrouw ratio is goed in balans. 

De Medezeggenschapsraad kijkt met spanning uit naar het schooljaar 2020-2021. Het blijven 
onzekere en abnormale tijden, maar met de ervaringen uit het afgelopen schooljaar hebben we er 
alle vertrouwen in dat wij er samen nog sterker uitkomen. Hopelijk snel weer terug vanuit het 
“Tijdelijke Abnormaal” naar een “Normale” situatie.  

 

Namens de MR, 

Maris, Arlène, Elly, Mark, Gijs, Martijn, Rogier en Jochem 
 
 


