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--------------------------------------------------------------------------Oudergeleding: Lilian Licht (voorzitter en afg. GMR), Rinaldo Pothof
(secretaris), Esther Schipper (lid)
Personeelsgeleding: Marieke Berk, Ineke Hopman (afg. GMR), Marianne
Scherjon (afg. MR junior)
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In 2016 heeft de MR 6x vergaderd. De agenda’s worden gedeeld met ouders via de website
en met de OC.
Ouders zijn voor elke vergadering uitgenodigd om het open gedeelte bij te wonen via de
nieuwsbrief.
In 2016 is afscheid genomen van ouder Miriam de Regt (voorzitter) en van ouder Frank
Enzerink (afgevaardigde GMR). Na een jaar afwezigheid heeft leerkracht Ineke Hopman weer
plaatsgenomen in de MR. Er is een nieuwe ouder bij gekomen, Esther Schipper.
De afgevaardigden voor de GMR hebben zich ingezet voor het gemeenschappelijk belang
van de stichting Codenz.
Ineke en Lilian hebben binnen de GMR zitting genomen in de commissie Passend Onderwijs.
De MR heeft gewerkt aan het verbeteren van zichtbaarheid en transparantie naar ouders.
De MR heeft haar documenten overgeheveld van dropbox naar het door Aan Boord gebruikte
Google Drive.
De MR en OC hebben een gezamenlijke start van de vergaderingen waarbij beide tegelijk
geïnformeerd worden door de directie over belangrijke zaken.
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De MR heeft zich regelmatig laten informeren over de stand van zaken m.b.t. de huisvesting
van Aan Boord.
De MR heeft 3x met de MR junior vergaderd. Ingebrachte punten zijn besproken en besluiten
worden via de afgevaardigde teruggekoppeld.
De MR heeft de begroting voor 2017 goedgekeurd.
De MR heeft zich laten informeren over het onderwijskundig jaarplan 2016/2017. Het thema is
‘Leren Zichtbaar Maken’.
De MR heeft de formatie voor 2016/2017 goedgekeurd.
De MR heeft kennis genomen van de nieuwe GMR-statuten en heeft het huishoudelijk
reglement voor de MR van Aan Boord goedgekeurd.
De MR heeft kennis genomen van de vraag vanuit ouders om een continurooster.
De MR heeft meegewerkt aan de ouderenquête.
De MR heeft het voorgenomen PR plan losgelaten omdat het niet onder het takenpakket van
de MR valt.
De MR heeft zich laten informeren over de schoolanalyse.

