(concept) Notulen van de MR vergadering d.d. 17 maart 2016Aanwezig namens de docenten:
Arjeh Cortissos en Yvonne Bouwman[voorzitter].
Channah Broersma afwezig met bericht.
Aanwezig namens de ouders: Renate de Schaap, Carlo Bachrach.
Aanwezig namens de leerlingen Bram Verhoofstad en Michael Vis.
Aanwezig namens het OOP: Hans Langereis [notulist].
Agenda: 1. Opening
2. notulen van 26 januari jl.
3. Verkiezingen MR-leden en zittingsduur.
4. Stand van zaken betreffende BAC.
5. Gedrag beveiligers.
6. punten uit de sectie Joods.
7. Rondvraag en nieuwe datum.
8. Sluiting (uiterlijk 18.00 uur).
1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de MR-leden en deelt mede dat de
waarnemend rector zich excuseert.
We gaan uit van een gewijzigde agenda i.v.m. het vakantierooster, dat in concept klaar is,
maar nog niet afgestemd met Rosj Pina.
2.

Notulen van 26 januari jl..
De notulen van de vorige vergadering zijn in overleg met de penningmeester van het JBO
enigszins aangepast. De MR verleent instemming met de begroting. De notulen zijn
goedgekeurd.

3 . Verkiezing MR-leden en zittingsduur.
Er wordt door de voorzitter enige uitleg gegeven over het reglement en zittingsduur. Een
aspirant MR-lid moet een actieve binding met de school hebben. Uit de leerlinggeleding komt
de opmerking de verkiezing onder de leerlingen aan het begin van het nieuwe schooljaar te
houden.
Carlo Bachrach stopt. Renate de Schaap denkt ook te stoppen, maar stelt voor haar zitting
met één jaar te verlengen. De voorzitter vindt dit een goed plan, als beide ouders uittreden,
gaat dit immers ten koste van de continuïteit.

Voor het scheidende MR-lid OOP is in principe een opvolger gevonden in Anita van Pelt
(TOA).
Vastgesteld wordt dat de verkiezingen zo spoedig mogelijk gehouden dienen te worden. Er zal
in overleg met de secretaresse een brief per mail naar de ouders gezonden worden. Voor de
docentengeleding zal de verkiezing kort na de Pesach uit geschreven worden.
4. Stand van zaken betreffende de BAC.
Een vertegenwoordiger van de docenten vertelt dat er een bijeenkomst is geweest, maar dat
er geen potentiële kandidaten zijn. Het plan is nu om een extern wervingsbureau in de arm te
nemen. Vastgesteld wordt dat e.e.a. rijkelijk laat is. Er bestaat de kans dat de functie van
rector tijdelijk door een interim vervuld gaat worden.
5. Gedrag beveiligers.
Er zijn klachten uit verschillende geledingen. Regelmatig wordt het optreden van de sjomriem
als onvriendelijk aangemerkt. De rector zal hieromtrent zo spoedig mogelijk contact met de
leiding van BLEW opnemen.
6. Punten uit de sectie Joods.
Inmiddels zijn de prijswinnende foto’s van Anna Sanders in de aula opgehangen, nadat deze
foto’s eerder in het Joods Historich Museum tentoongesteld waren. De aula is reeds versierd
in het kader van Poeriem. Maandag 21 maart wordt er een pré-poeriemfeest gegeven.
Aangezien we indrinkers vrezen, wordt er op school een alcoholcontrole gehouden.
Voorgesteld wordt ook om de lockers voor het feest op alcohol te controleren.
Het ochtendminjan op de maandag en donderdag wordt inmiddels redelijk bezocht.
De Seiderviering zal door tijdgebrek dit jaar niet lukken. Een Sabbatmaaltijd is een dure
aangelegenheid en zal voorlopig niet plaatsvinden.

7. Rondvraag.
Uit de leerlinggeleding wordt gevraagd naar de stand van zaken m.b.t. de profielwerkstukken.
Men vindt dat er een groot verschil is in becijfering door docenten. De meelezer( dit jaar zijn
het er twee), werkt uitstekend volgens de docenten. De docenten die de profielwerkstukken
begeleiden monitoren prima en het werken met meelezers voldoet naar behoren. Een der
vertegenwoordigers uit de oudergeleding was zeer positief over de profielwerkstuk
presentatie.
Gevraagd wordt of de Joodse sectie het ochtendminjan wil promoten.
Onlangs heeft de conciërge in een nieuwsbrief aan de ouders gevraagd om hulp in de keuken,
uit de oudergeleding komt de vraag of deze oproep gehonoreerd is. Het antwoord hierop is
niet echt positief te noemen.
Sluiting.
Om 17.30 uur wordt de vergadering gesloten. De volgende vergadering is op 2 mei as.

