
 

 

Verslag MR vergadering Martinus 

 

 

Datum:   maandagavond 27 maart 2017 
Locatie:  Koffiekamer 
Start:   20.00 uur 
Aanwezig: Ingrid Noordman, Jacomien Vromans, Ine Verdonk, Martijn van Raaij, Maaike 

Nieuwenhuis, Henja van der Vegt, Jolanda Caeijers 
Afwezig: / 
 
 

1. Opening 
2. Mededelingen 

- Ine vraagt na of Ellen wil dat er wat gecommuniceerd wordt naar ouders.  
- Maaike licht de trendanalyses van Cito toe.  
- oudertevredenheidsonderzoek: Op dit moment hebben 25% van de ouders gereageerd. Er 
komen nog 2 herinneringen. Maaike koppelt dit de volgende keer terug.  
- Ine vertelt wat we op de studiemiddag gedaan hebben. Een verslagje hiervan heeft in het 
bruggetje gestaan.  
- Het ouderpanel was erg goed gegaan. Ook ouders waren enthousiast. Voor een volgende 
keer zou de schoolgids besproken kunnen worden. Wat voor informatie willen deze ouders 
krijgen over onze school? 
- We krijgen binnenkort 10 Chromebooks als pilot.  

3. Verslag MR vergadering d.d. 6 februari 2017: kort terugkomen op vragen die nog open staan.  
- Schoonmaak: Er komt een extra controle, deze is nog niet geweest.  
- De toiletten worden gereinigd, geëgaliseerd en gecoat.  
- Zebrapad Bergstraat: Max kreeg van de gemeente te horen dat de weg van de provincie is. 
Bij navraag blijkt dat de weg van de gemeente is. Binnenkort is de uitspraak van de raad van 
state over de west-parallel. Ingrid mailt de gemeente (Mart Wijnen of Berry van Leisdonk) 
dat we betrokken willen zijn bij de herinrichting van de wegen in Dommelen.  
- Nieuwe opzet van het bruggetje is Skozok breed. Er komt nog een evaluatie.  

4. Ingekomen en verzonden post 
Ingekomen: 
afzegging training 14 maart 
Agenda en stukken GMR 13 maart 
Verslag GMR 13 maart 
Verzonden Post: 
Mail naar Rabobank voor clubkasactie. Onze school is aangemeld. Ouders worden hier nog 
over geïnformeerd. Doel wat opgegeven is, is musical groep 8.  

5. Uitgangspunten formatie 
Maaike licht het stappenplan van de formatie toe en de leerling aantallen per groep.  

 



6. Schoolgids 
Ingrid is de schoolgids nu als laatste aan het lezen. Als ze deze gelezen heeft, mailt ze deze 
door.  

7. Vakantierooster 
Het nieuwe rooster staat op de website.  

8. Schoolreis 
Voor dit jaar is het geregeld. Vraag is wat we met de 2,50 zakgeld doen. Dit jaar laten we dit 
zo. Aangezien het nu iets duurder is, geven we de kinderen die dag geen ijsje.  

9. TSO 
Ine heeft navraag gedaan bij de overblijfmoeders. Alles loopt goed. Ze gaven aan dat ze 
kastruimte te kort komen en kleine stoeltjes. Maaike gaat na of school of de TSO dit moeten 
faciliteren.  

10. Voorbereiding huishoudelijk regelement MR 
Ingrid vraagt het regelement van Skozok op, maakt een voorzet en stuurt dit naar de MR.  

11. Rondvraag 
- Wordt er iets gedaan aan het 65 jarig jubileum van onze school? Henja heeft as. vrijdag een 
afspraak met Maaike om dit te bespreken.  
- Wordt er nog een sponsorloop gedaan? Dit schooljaar niet meer. Wellicht komend 
schooljaar. Misschien kunnen we het koppelen aan een jubileum feest. Verkoop of veiling 
oid.  
 

 
 
 
 
 


