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Afwezig:

geen

geen

Eerste gedeelte van de vergadering aanwezig: Tseard Kuperus (directeur)
De volgende onderwerpen zijn tijdens de vergadering aan de orde geweest:


Per 1 januari 2015 vindt er een wijziging plaats in de kosten voor groot onderhoud. Voorheen
diende de school een aanvraag in bij de gemeente, de aanvraag werd daar beoordeeld en
eventueel werd het bedrag door de gemeente toegekend. Vanaf 1 januari 2015 krijgt de Librije
een bedrag per leerling en moet de school zelf een potje reserveren voor groot onderhoud. Het is
nog niet duidelijk of de school nog een bedrag van de gemeente krijgt van voorgaande jaren, niet
alles is gebruikt. Onderhoudskosten in de toekomst is een punt van aandacht en zorg.



De ouderenquête staat voor begin 2015 op de planning. De MR heeft stellingen geformuleerd
over onderwerpen die er volgens ons als MR toe doen en deze stellingen worden toegevoegd aan
de enquête.



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 nieuwe toets zal
daarom als extra toets worden afgenomen om te kijken hoe dit gaat. De keuze voor welke toets
wordt gekozen, wordt in de volgende vergadering aan de MR voorgelegd.



De begroting voor het komend jaar is besproken en de adviesaanvraag komt de volgende
vergadering op de agenda.



Dit geldt ook voor de vakantieplanning 2015-2016.



De website van de Librije is in de vergadering besproken. De lay out kan wel wat flitsender en de
informatie is nu niet altijd eenvoudig te vinden. Wat kan beter en wat is mogelijk? We hebben het
erover in de volgende vergadering.

