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De volgende onderwerpen zijn tijdens de vergadering aan de orde geweest:


De overlast voor de buurtbewoners is door een aantal maatregelen aanzienlijk verbeterd. Er is
een hoger hek om de pannekooi geplaatst, dit hek gaat na schooltijd op slot. En de verlichting op
het plein gaat ’s avonds eerder uit. Er wordt een vinger aan de pols gehouden.



Aan de ouderenquête zijn 11 vragen namens de MR toegevoegd. Er zijn ook een aantal open
vragen toegevoegd waarbij de ouders de mogelijkheid hebben om een toelichting te geven.
Tijdens de 10-minuten gesprekken wordt de toegangscode aan de ouders gegeven en kan de
enquête digitaal worden ingevuld.



Er is een wijziging bij de eindtoets: de school moet voor 1 maart i.p.v. 1 april aanleveren. Dit is
via een brief naar de betreffende ouders gecommuniceerd. De school heeft voor de eindtoets de
keuze uit drie toetsen. Komend jaar is er sprake van een overgangsregeling. De Librije heeft voor
de toets ‘Route 8’ gekozen. Deze toets levert geen frustraties op bij de kinderen, het is prettig voor
alle kinderen, het levert minder stress op voor het kind en de resultaten zijn meteen bekend. De
MR heeft een positief advies gegeven.



Er zijn tijdens de vergadering drie adviesaanvragen en twee instemmingsaanvragen
besproken. De MR heeft een positief advies uitgebracht over de aanvraag m.b.t. de begroting
voor het komende jaar, de vakantieplanning 2015-2016 en zoals eerder genoemd de keuze
voor de eindtoets voor groep 8. De MR heeft ingestemd met de keuze voor het overlegmodel
en heeft ingestemd met de onderwijstijd. De stukken zijn goed onderbouwd en de toelichting is
helder. Advies van de MR aan de school is om deze onderbouwing ook te communiceren aan de
ouders. Er wordt goed over zaken nagedacht, draag dit uit!



De huisvesting is besproken en is zeker punt van aandacht. Er zijn opties die op dit moment door
het bestuur worden bekeken. Het punt wordt in de volgende MR vergadering verder besproken.

