Notulen mr vergadering 18-11-2021
Aanwezig: Johan van der Sanden, Luc Kessels, Linda Cretskens, Audrey Giesberts,Will
Joris
Online vergadering.
1) Welkomstwoord van Johan.
2) Notulen vergadering 17-06-2021: reeds verzonden en goedgekeurd.
3) Jaarverslag 2020/2021: wordt geaccordeerd. Will stuurt deze door naar Ralph
Henssen en Audrey voor op de website,
4) Johan:temperaturen schoolgebouwen: er komen geen airco’s. Subsidieaanvraag
voor luchtventilatie is nog niet goedgekeurd. Er zijn wel al metingen verricht naar de
luchtkwaliteit, maar niet de temperatuur binnen de school. De mr leden willen graag
weten wat eventueel de mogelijkheden zijn m.b.t. het schoolklimaat in de
zomermaanden. Johan zal enkele bedrijven benaderen voor de aanvraag van een
vrijblijvende offerte.
5) Activiteitenplan mr: dit wordt besproken. Aangepast activiteitenplan volgt.
Will zal deze door sturen naar Ralph Henssen en Audrey.
6) Verslag opbrengsten ( marap) Juli 2021: zie verslag Gabby Sniekers. Uitleg is
duidelijk. Geen verdere opmerkingen vanuit de (o)mr leden.
7) Verantwoording NPO gelden en actief burgerschap: Deze worden geaccordeerd.
Instemmingsformulier na ondertekening naar Audrey.
8) Meerjarenplan Wijzers in onderwijs ter info: dit is een document dat zich elk jaar vult
en de bedoeling is dat de gestelde doelen in 2023 behaald zijn. Dit plan wordt elk
jaar geëvalueerd in de schoolzelfevaluatie die door Gabby wordt gemaakt.
De hoofdpunten van dit plan zijn:
-de start van Jeelo: eerst de WO vakken. Volgend schooljaar de volgende stap met
invoeren van enkele zaakvakken. Dit breiden we uit tot een totaal thematisch aanbod
voor de groepen 1 t/m 8.
Hoe is de ervaring van ouders m.b.t. tot Jeelo. Wat zijn de reacties van de kinderen
thuis? Bij sommige kinderen wordt deze manier van werken heel enthousiast
ontvangen en bij sommige nog niet. De bovenbouw heeft natuurlijk de laatste jaren
anders gewerkt rondom een thema. Jeelo is gestructureerder en daar moeten de
kinderen nog wennen.

- start van een traject onder begeleiding van Inge van de Ven,waarbij we met het
gehele team onderzoeken welke mogelijkheden er voor onze school zijn, die passen
bij onze visie, kernwaarden en toekomstbeeld
m.b.t.:
- Gepersonaliseerd leren
- Loslaten jaarklassensysteem
- Werken vanuit leerlijnen
- Passend / Inclusief onderwijs
- Inrichting van ons gebouw. ( interieur) Wij krijgen een interieuradvies a.d.v onze
visie,gesprekken met leerkrachten en kinderen. Bovendien is er nog subsidie
aangevraagd, zodat we de school eindelijk de uitstraling kunnen geven die ons
schooltje verdient.
9) Visie 2020 ter info: Toekomstbeeld van de Martinus staat op de website. Louis
Nobles maakt de visie van onze school visueel door een filmpje. Dit filmpje zal ook
op de website van school geplaatst worden. Tevens een mooi visitekaartje voor onze
school.
10) Evaluatie TSO financieel overzicht:i.v.m. de corona en de daarbij behorende
lockdown het afgelopen schooljaar zijn de uitgaven van de TSO beperkt
gebleven.Hierdoor is er nog veel geld in kas van de TSO.Wat doen we met het geld?
We sparen het geld zodat we op een gegeven moment de speelplaats kunnen gaan
renoveren.
11) Rondvraag:
Audrey; 1 oktober telling 95 leerlingen. Nu inmiddels 100.
De scholen van SKOEM en SKOM worden samengevoegd in één
samenwerkingsverband. Dit plan wordt nog aan de mr voorgelegd waarna om
toestemming gevraagd.
Een ouder heeft interesse om zitting te nemen in de mr. Ze mag niet toegevoegd
worden i.v.m. ongelijk aantal van de mr leden bij stemming. De ouder mag als
toehoorder toetreden, zonder stemrecht.
Will nodigt haar uit voor een volgende vergadering.
12) Sluiting: Johan wenst iedereen een fijne avond.
Notulist: Will Joris.

