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Beste mensen.
Bijna is het zover. Na lang voorbereiden gaat
de renovatie van de school op 26 juli van start.
Er is steeds meer te melden over de renovatie
en dat is de reden dat we een
renovatiejournaal uitgeven. In dit journaal
proberen we u zo compleet mogelijk te
informeren over alles rond de renovatie. Op
deze manier lopen we ook niet het risico dat
belangrijke informatie verloren gaat in de
informatiebulk in maandblaadjes,
mededelingen en tussendoortjes.
We wensen u veel leesplezier. Heeft u vragen
of wilt u reageren, mail dan naar
info@martinus-venlo.nl.
• Wat er vooraf ging
De allereerste gesprekken met de gemeente
Venlo over de renovatie dateren van 2012.
Vanaf 2017 worden de plannen steeds
concreter en wordt duidelijk dat
schoolbesturen en gemeente samen naar een
duurzaam en kwalitatief hoogstaand
scholenbestand willen.
In 2017 zijn ook de budgetten vastgesteld. Dat
die budgetten in 2021 niet meer toereikend
zijn, is gelukkig ook bij de gemeente
doorgedrongen. De budgetten zijn
geïndexeerd!

In 2020 zijn we begonnen met de selectie van
de architect. Dat is VSA geworden. Op dat
moment is ook besloten om in een
zogenaamd bouwteam te gaan werken. De

eerst opdracht was het selecteren van een
aannemer. Dat is Geelen geworden. Daarna
werden ook Dierx voor de elektro en Van
Tilburg voor de energie aan het bouwteam
toegevoegd. Als laatste zijn de Interiorgroup
Venlo en Marfa aangehaakt.
Het bouwteam is nu compleet en heeft om de
twee weken vergadering. Er is al heel veel
onderzoek en voorwerk gedaan. De kans op
onaangename verrassingen tijdens de
uitvoering is daardoor heel gering. Alle
partijen staan in de startblokken…
• Wat gaat er gebeuren?
Waarschijnlijk is het antwoord op de vraag
wat gaat er niet gebeuren, korter.
Ons gebouw is van 1979 en gaat echt grondig
op de schop. De plafonds gaan eruit, de
vloeren gaan eruit en al het sanitair wordt
vervangen. Veel muren worden doorgebroken
om meer samenwerking tussen de groepen te
realiseren. De grauwe stenen verdwijnen
achter fris wit.

Er komt mooie nieuwe verlichting in het
gebouw. De ventilatie wordt coronaproof en
de temperatuurregeling wordt zo dat we niet
meer zullen wegdrijven bij tropische
temperaturen. Doordat het dak van de
gymzaal wordt vol gelegd met zonnepanelen,
worden we bovendien bijna energieneutraal.
BENG noemen ze dat bij de overheid.
Ook qua indeling verandert er nogal wat. De
personeelskamer komt naar beneden op de
plek waar nu de peuters zitten. De peuters

SINT MARTINUS RENOVATIEJOURNAAL
gaan naar de plek van groep 4. Op de begane
grond zitten straks de peuters, de kleuters en
de kinderen van groep 3 zo bij elkaar dat ze
meer dan nu kunnen samenwerken.

Op de verdieping komen groep 4, 5 en 6 echt
in een samenwerkmodus. Datzelfde geldt voor
groep 7 en 8. Oh, bijna vergeten, er komt ook
een lift zodat de hele school voor iedereen
toegankelijker wordt.
Iemand die in januari 2022 hier binnenloopt,
zal de school niet meer herkennen.
• De laatste schoolweek
Na de zomer gaan we allemaal “kamperen”.
Het wordt wat primitiever dan normaal. Niet
alle faciliteiten zullen zo gemakkelijk
beschikbaar zijn als nu.
Tot die tijd zijn we veel bezig met het spelletje
“ik ga op vakantie en ik neem mee….”. Elke
groep moet heel duidelijk aangeven wat er
verhuisd moet worden en wat er hier kan
blijven. Alles wat hier kan blijven, wordt in de
laatste schoolweek in de gymzaal neergezet.
De gymzaal is gedurende de verbouwing onze
opslag / ons magazijn. Wat we echt niet nodig
hebben wordt ver achterin weg gestouwd.
Wat misschien nog nodig is, komt op de greep
te staan. Gelukkig hebben zich al behoorlijk
wat ouders aangemeld om in die laatste week
te helpen. Vele handen maken het werk nog
lichter. Via het ouderportaal kunt u zich nog
steeds aanmelden!
• Tijdelijke locaties en schooltijden.
De peuters en de kleuters gaan naar De
Beerendonck. Hun schooltijden veranderen

niet. Zij starten elke dag om 8.30 uur en
eindigen op de normale tijden.
Groep 3, 4, 5 en 6 gaan naar de
Volksuniversiteit aan de Leutherweg. Zij
beginnen elke dag een kwartier later en gaan
ook een kwartier langer door. Op die manier
kunnen ouders nog steeds brengen en
ophalen.
Groep 7 en 8 gaan naar het Valuascollege. We
gaan ervan uit dat deze kinderen zelfstandig
naar school komen. Hun schooltijden schuiven
echter ook een kwartier naar achteren om uit
de drukte van het “puberverkeer” te blijven.
• Gymnastiek op de andere locaties
De groepen 3 t/m 6 hebben op dinsdag
gymnastiek in de gymzaal aan de Leutherweg.
Meneer Hans
verzorgt deze
gymles.
Bij het
Valuascollege
worden de
groepen 7 en 8 in
elk geval allebei voor een gymles van 50
minuten ingeroosterd. Mogelijk komt hier nog
een tweede gymmoment bij.

• Te koop en/of over te nemen.
Veel spullen die nu in het gebouw staan zullen
na de renovatie niet terugkeren. Daar zitten
spullen bij die we liever niet onder de
slopershamer laten vallen. Op de website van
school en in het ouderportaal is te zien wat er
best nog goed is maar wel weg moet. Zit er
iets van uw gading bij, laat het weten. Dan
komen we daar samen wel uit. Kijk op
Basisschool Sint Martinus - wat er weg mag
voor de renovatie (martinus-venlo.nl)

