(concept) Notulen van de MR vergadering d.d. 3 december 2015.Aanwezig namens de docenten:
Arjeh Cortissos, Channah Broersma en
Yvonne Bouwman[voorzitter].
Aanwezig namens de ouders: Renate de Schaap. Carlo Bachrach afwezig met bericht
Aanwezig namens de leerlingen Bram Verhoofstad. Michael Vis afwezig met bericht
Aanwezig namens het OOP: Hans Langereis [notulist].
Jan Couwenberg: rector.
Agenda: 1. Opening
2. notulen van 22 oktober jl..
3. vaststellen jaarverslag 2014-2015.
4. vaststellen jaarplan 2015-2016.
5. begroting 2016.
6. schoolgids 2016-2017.
7. arbo-jaarplan en RI&E.
8. beveiliging bij uitstapjes.
9. rondvraag.
10. sluiting.
1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de MR-leden. De voorzitter deelt mede
dat de jaarrekening nog niet geleverd kan worden.
Het aanwezige lid van de oudergeleding vertelt dat er een brief inzake de korting op de
ouderbijdrage naar het bestuur is verzonden. Er staat een afspraak met één der
penningmeesters gepland op 15 januari aanstaande.
2. Notulen van 22 oktober jl..
De notulen worden goedgekeurd en moeten op de site geplaatst worden.
3. Vaststellen jaarverslag 2014-2015.
Het jaarverslag is eigenlijk een samenvatting uit de notulen en is gemaakt door de voorzitter.
het verslag wordt goedgekeurd en kan ook op de site geplaatst worden. Aktiepunt: Uit de
oudergeleding komt de vraag dit schooljaar iets te doen met de Seider. Sectie Joods zal zich
hierover buigen.

4.

Vaststellen jaarplan.
Het jaarplan moet nog op diverse punten worden aangepast. Waarna het aan Simone Haller
zal worden toegezonden. Zij zal de activiteiten van beide scholen en het bestuur coördineren.
5. Begroting.
De voorzitter neemt contact op met Eldad Eitje. De MR wil ook de werkelijke cijfers over 2015
zien om de begroting 2016 te kunnen beoordelen. We hopen deze stukken minimaal een
week van te voren te ontvangen.
6. Schoolgids.
De schoolgids wordt behandeld tijdens de vergadering van de MR op 26 januari as. om 16.30
uur. Hopelijk is dan ook de begroting klaar.
7. ARBO jaarplan en RI&E.
Aktiepunt: inhoudelijke kant RI&E beoordelen.
80% van de begroting bestaat uit salarissen aldus de Rector. De voorzitter vindt dat er sprake
moet zijn van een koppeling van de begroting met de jaarrekening en dat de werkelijke
kosten over 2015 zichtbaar moeten zijn.
Het functioneren van de MR komt ter sprake, beoordelen in juni, aan het eind van het
schooljaar. In mei zijn er verkiezingen voor ouder- en personeelsgeleding
Voor de Soekot vakantie moet er een verkiezing uitgeschreven worden t.b.v. een MR-lid
leerlingen.
8. Beveiliging bij uitstapjes.
Ooit zijn er afspraken gemaakt dat een leerling die pas van school af is, niet mag optreden als
sjomer tijdens uitstapjes van de bovenbouw. Een sjomer dient een volwassen indruk te
maken en gezien de huidige situatie een persoon met gestalte en overwicht te zijn. De rector
zal e.e.a. bespreken met BLEW.
9. Rondvraag.
1. De vertegenwoordiger van de leerlingen vraagt naar de mogelijkheid een chillroom te
creëren voor de leerlingen. Aanvankelijk was er een dergelijke ruimte, maar deze is door
ruimtegebrek in gebruik genomen als klaslokaal. De vertegenwoordiger van het OOP zal
creatief meedenken, maar geeft geen enkele garantie op succes in deze.
Er wordt verwezen naar de aula van de oude school
2. Aangezien de gastspreker van 30 november jl. erg goed bij de leerlingen is overgekomen,
is er een roep om meerdere dergelijke gastsprekers. Volgens de voorzitter is er een
programma.
3. Er is subsidie verleend voor een viering van een Sabbatavond met 2 M/HV ergens in
februari. Er moet rekening gehouden worden met de aanvangstijd van de Sabbat.
4. Overleggen met de tekendocente in het kader van een tekenopdracht voor leerlingen
t.b.v. Chanoeka. Er blijkt inmiddels al aan gewerkt.

5. Een aantal docenten is verontrust over gebruik van een spelcomputer in de aula. Deze is
daar geplaatst door een leerling en er wordt dankbaar door een grote groep gebruik van
gemaakt. Het verontrustende is echter, dat leerlingen die gameverslaafd zijn en leerlingen die
eigenlijk aan hun werk in de mediatheek moeten zitten, doorlopend bij dit spel te vinden zijn..
De mogelijkheid wordt onderzocht om slechts in de pauzes te spelen, e.e.a. is echter nog niet
gecommuniceerd met de leerlingen. De spelcomputer wordt onmiddellijk uit de aula
verwijderd.

5. Sluiting.
De volgende MR vergadering is op 26 januari as. om 16.30 uur.

