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Op 4 oktober 2016 vond de jaarlijkse Algemene Ouderavond plaats in de hal van de Anninksschool. 
Deze ouderavond wordt gehouden om ouders te voorzien van schoolnieuws en -ontwikkelingen en 
om hen te informeren over de (financiële) gang van zaken binnen de medezeggenschapsraad (MR) 
en de ouderraad (OR) in het afgelopen en lopende schooljaar. Voor het eerst is de avond 
gecombineerd met de jaarlijkse klassikale informatieavond. 

1. Opening 
Ben de Vlugt opent de avond en heet de ruim 80 aanwezigen van harte welkom, mede namens de 
voorzitters van de OR en MR. 

2. Schoolnieuws- en ontwikkelingen 
Ben komt terug op de highlights van de cafédiscussie van vorig jaar en loopt puntsgewijs door dat 
wat op korte en lange termijn speelt op school. Hij besteedt speciale aandacht aan de extra 
inspanningen die het team dit schooljaar moet doen, onder meer vanwege het wegvallen van de 
sportleraar en de toename van instructie- en overlegmomenten. Marloes Brinkerink neemt als 
locatieleider enkele taken van Ben over. 

3. Ouderraad (OR) 
Meike Nijkrake legt uit wat de OR zoal doet voor school (‘soms schenken we tijdens activiteiten 
alleen koffie, meestal doen we veel meer’) en waar de ouderbijdrage aan wordt besteed. Er zijn geen 
opmerkingen over de notulen van de Algemene Ouderavond van 2015, waarmee ze zijn 
goedgekeurd. Ook het financiële jaarverslag 2015-2016, opgesteld door penningmeester Hil Meijer 
en kritisch bekeken door kascommissieleden Benno Legters en Betsie Smit, wordt goedgekeurd. Hil 
licht de begroting van het lopende schooljaar toe, waarna deze door de vergadering wordt 
vastgesteld. Erik Timmer en Jochem Paalman bieden zich aan als kascommissielid voor het lopende 
schooljaar. 

4. Medezeggenschapsraad (MR) 
Renske van der Maar en Sjoukje Meijer-Philip leggen uit waarover de MR zich in het afgelopen 
schooljaar zoal boog en wat er momenteel speelt. Er wordt blijvend gewerkt aan zichtbaarheid, 
onder meer door de online publicatie van de notulen en het gebruiken van een eigen mailadres voor 
vragen en opmerkingen. 

5. Loes 
Ineke Padberg introduceert Loes (nogmaals) bij de aanwezigen en verklaart haar regelmatige 
aanwezigheid op school omdat Loes zich tot doel heeft gesteld meer ‘naar de ouders toe’ te gaan. 

6. Lezen 
Andre Gilara en Anouschka Steggink lichten de activiteiten rondom het onderwijsspeerpunt ‘lezen’ 
toe. Hoogtepunt van dit kalenderjaar: de opening van de Bieb op School (BOS). Middels zang en een 
heuse dwdd-achtige boekpresentatie ontstaat een prettige interactiviteit met alle aanwezigen.  

7. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten en gevolgd door informatievoorziening door de leerkrachten in de 
klassen. 
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Inleiding 
De ouderraad (OR) bestaat uit ouders van wie de kinderen op de Anninksschool zitten. Zij komen 
zeven keer per jaar bij elkaar en organiseren en verzorgen activiteiten voor de kinderen, ter 
ondersteuning van het lerarenteam. Veel ouders hebben de OR het afgelopen jaar opnieuw 
enthousiast geholpen om de diverse activiteiten tot een succes te maken. Omdat zowel de school als 
de OR niet kan functioneren zonder deze hulpouders, en het niet altijd eenvoudig is om ouders te 
‘werven’, is het (tijdig) informeren en benaderen van ouders een permanent aandachtspunt. Daarom 
is dit schooljaar geëxperimenteerd met klassenouders, een fenomeen dat komend schooljaar nader 
zal worden uitgewerkt. 
 
Met dit jaarverslag en het financiële jaarrapport over het schooljaar 2016-2017 legt de ouderraad 
van de Anninksschool formeel verantwoording af over haar activiteiten.  
  
Bezetting ouderraad  
De OR bestond uit de volgende leden: Meike Nijkrake (voorzitter), Ramona Ruinemans (voorzitter), 
Hil Meijer (penningmeester), Remko Meddeler (secretaris), Wilco Buter, Gert Nauta, Patrick 
Damhuis, Esther Uninge, Betsie Smit en Müĝda Rikkerink. Nynke Heijt was lid namens het 
lerarenteam en Marloes Brinkerink schoof met regelmaat aan. In de loop van het schooljaar traden 
Sonia Gelmers en Daniela van het Bolscher toe tot de OR. Aan het eind van het schoolseizoen namen 
Meike, Ramona en Nynke afscheid als lid van de OR. Müĝda is benoemd tot nieuwe voorzitter.  
  
Activiteiten  
De OR heeft zich ook dit jaar beziggehouden met een groot aantal activiteiten. Ze worden hieronder 
genoemd met eventuele bijzonderheden:  
  
Sportdag   
In het indrukwekkende FBK-stadion werden de kinderen en de hulpouders voorzien van drinken, 
koekjes en een ijsje. Het werd opnieuw een prachtige sportieve ochtend.  
 
Algemene Ouderavond  
De nieuwe opzet was een succes. De avond is bezocht door bijna 80 ouders. Het combineren van de 
verantwoording die de OR en MR jaarlijks moeten afleggen, met het laatste schoolnieuws, nieuwe 
ontwikkelingen én de klassikale informatieavond, is goed ontvangen. 
 
Sinterklaas  
De OR regelde dat Sint en z’n Zwarte Pieten op school kwamen, dat er traktaties en cadeautjes waren 
en dat de school in sinterklaassfeer was. Dit alles gebeurde in goede samenwerking met het team en 
met de ondersteuning van vele hulpouders. Het werd wederom een heel feestelijke dag, al was de 
Sint wat ontstemd door het aangeboden vervoer omdat hij zijn werkmijter op de stoomboot had 
laten liggen. Betere communicatie met de drukbezette bisschop is het speerpunt van 2017.  
  
Kerst  
Het kerstfeest is een jaarlijks hoogtepunt. Met hulp van een aantal creatieve ouders zette de OR de 
school in een betoverende kerstsfeer; er werden kerstbomen versierd en de hal en de gangen waren 
fraai verlicht. De OR organiseerde tevens het kerstdiner en een drukbezochte kerstmarkt. De 
kerstmarkt was ook financieel een succes. De leerlingenraad besloot het merendeel van de 
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opbrengst van €1138 te besteden aan nieuw speelmateriaal op het onderbouwplein (realisatie najaar 
2017). De volgende kerstmarkt staat op de planning van 2018.  
  
Open dag  
De open dag is goed verlopen. De opkomst was naar wens en de vers gebakken wafels vonden gretig 
aftrek. In jubileumjaar 2018 wordt geprobeerd nog meer aandacht te vragen voor de open dag, want 
hoewel het leerlingenaantal van alle Hengelose basisscholen afneemt, verdient de Anninksschool 
vanzelfsprekend groei.  
  
Paas- en Koningsontbijt  
De OR zorgde er wederom voor dat alle paastafels in alle paasklassen vol stonden met allerhande 
paasheerlijkheden. Het was een ochtend die nog gezelliger werd door de inzet van enkele heuse 
paashazen.  
Het Koningsontbijt was een herhaald succes. De kinderen vonden het leuk om mee te doen aan dit 
landelijke gebeuren, mede dankzij de prima en gratis ontbijtpakketten van de Jumbo.   
  
Avondvierdaagse  
De OR verzorgde de inschrijving en organiseerde elke avond een ‘koek en zopie’ voor de kinderen en 
hun begeleiders. Ook werden er bloemen en ijsjes geregeld voor de laatste dag, en zorgde de OR 
ervoor dat de deelnemers hun medailles direct mee naar huis konden nemen. 
 
Bedankborrel hulpouders  
Deze activiteit, bedoeld om ouders te bedanken die zich op uiteenlopende wijze voor school hebben 
ingezet, bracht ook dit jaar weer veel ouders en leerkrachten bij elkaar. Het werd een zeer gezellige 
avond op het schoolplein, met fijne wijnen en dito hapjes.  
  
Afscheidsavond van groep 8  
De OR zorgde voor fris, chips en een ijsje voor de vertrekkende achtstegroepers. Voor hun ouders 
stond koffie of thee met een koekje klaar.  
  
Laatste schooldag  
IJsjes voor de kinderen en wat te drinken voor de vele ouders die afkwamen op het verpotten.  
Hoewel de koffie en thee het meest populair waren, ging ook de frisdrankvoorraad schoon op.  
  
En verder  
De OR deelt sinds begin 2017 het beheer van de Facebook-pagina met ‘communicatiemeester’ André 
Gilara. Hierdoor is er meer nieuws, meer interactie en wordt de pagina veel beter bezocht. Het 
beheer van de schoolfoto’s is nog volledig in handen van de OR, maar doordat deze dit schooljaar 
minder frequent en minder gestructureerd werden aangeleverd, viel er minder met ouders te delen. 
De buitenberging is door de OR voorzien van nieuwe opbergmiddelen voor de sint- en kerstspullen. 
Komend schooljaar worden ook de kerstboomopbergdozen vervangen. Het laten vervallen van de 
hulpouderlijst heeft niet tot problemen geleid, al blijft het benaderen van ouders voor hulp bij allerlei 
klusjes en activiteiten van het grootste belang. 
 
Hoewel de OR er met name is (en blijft) voor de leuke dingen op school, gaat deze groep betrokken 
ouders het uiten van kritiek op directie en team niet uit de weg. Zo is nogmaals duidelijk gemaakt dat 
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de directie niet zonder meer kan beschikken over de financiële middelen van de OR, die immers 
volledig zijn opgebracht door ouders en verzorgers. Ook het ogenschijnlijk willekeurig al dan niet 
meedoen aan activiteiten van Hengelo Sport is onder de aandacht gebracht, alsmede de afwijkende 
schooltijden die door bijvoorbeeld de sportdag ontstaan. Directie en team hebben hier open, eerlijk 
en helder op gereageerd. 
 
Tot slot  
De leden van de OR bedanken alle hulpouders voor hun inzet, enthousiasme en goede ideeën. De OR 
hoopt dat de hulpouders ook in het nieuwe jaar weer mee willen helpen de activiteiten te laten 
slagen. De inspanningen van de hulpouders en de OR komen ten goede aan de kinderen en het 
leefklimaat op de school. Een enthousiaste en betrokken ouderraad is voor de school onmisbaar. De 
OR kan altijd versterking gebruiken en roept bij deze alle ouders op om eens vrijblijvend aan te 
schuiven bij de volgende vergadering. Ouders kunnen voor alle vragen en opmerkingen elk OR-lid 
persoonlijk aanspreken of een mailtje sturen naar or.anninksschool@primatohengelo.nl. Het OR-
jaarplan en de namen van de OR-leden zijn binnenkort te vinden op de Facebook-pagina en de 
vernieuwde website van school. 
 
Namens de OR, 
Remko Meddeler 
2 oktober 2017 
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Beqrotinq GeÍealiseerd Opmerkingen
lnkomrtan
Aantal Kinderen L75 147 29 nlet betaald
Oude.bijdrage €3.937.50 €3.376.50
Extra inkomsten €0.00 €1.838,90Kerstmarkt
Totale inkomsten e3.937.50 c5.215,40

Uitgavcn _, _,
Diversen "€600,00 €108.80
Betalinqsverkeer €120.00 €158,09
Koffie €200,00 €200,00
Grote ouderavond €37,50 €0.00
SDortdaq €100,o0 €56,89
Sinterklaas €1.400.00 €1.239,02
Kerst €500.00 €727,75Kerstmarkt
Ooendao €150,00 €165.40
Pasen €s00.00 €588,85
b€dankavond hulDouders e100.00 €r83,09
Avondvierdaagse €150,00
Laatste Schooldag & Musical €40,00 €73,98

Totale Uitoaven €3"897.50 €3.636,66

Resultaat 2016-2017 €40,00 €!.578.74

B.zittincen Oud.Ívcr.niqin 15-08-2016 22-Oa-20L7

Totaal op ING e3.140,47: €4.719,2r

Totaal €3.140,47 €4.7L9,21
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Datum: ir,-oír-\l

Penningmeester



2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Begroting Realisatie Begroting Realisatie Begroting Realisatie Begroting

Aantal kinderen 218 195 190 178 175 147 150

Bijdrage 22,50€       22,50€       22,50€        22,50€        22,50€        22,50€        22,50€        

Extra Bijdragen 30,50€       32,50€        24,00€        

Inkomsten
Ouderbijdrage 4.905,00€  4.373,00€  4.275,00€   €3.745,00 3.937,50€   €3.376,50 3.375,00€   

Kerst&Kaarten 5.734,70€  1.838,90€   

Uitgaven
Diversen 950,00€     1.670,39€  675,00€      €1.312,60 600,00€      €108,80 400,00€      

Boeken 240,00€     240,00€     240,00€      €240,00 -€           -€           -€           

Betalingsverkeer 150,00€     180,39€     160,00€      €189,39 120,00€      €158,09 150,00€      

Koffie 200,00€     200,00€     200,00€      €200,00 200,00€      €200,00 200,00€      

Ouderavond 70,00€       154,01€     70,00€        €49,37 37,50€        -€           25,00€        

Sportdag 150,00€     140,86€     150,00€      €155,99 100,00€      €56,89 100,00€      

Sint 1.560,00€  1.428,09€  1.400,00€   €1.176,63 1.400,00€   €1.239,02 1.300,00€   

Kerst 400,00€     4.084,81€  400,00€      €221,73 500,00€      €727,75 250,00€      

Open Dag 215,00€     126,22€     150,00€      €154,33 150,00€      €165,40 150,00€      

Pasen 550,00€     490,48€     500,00€      €668,14 500,00€      €588,85 500,00€      

Avondvierdaagse 150,00€     155,93€     150,00€      €161,54 150,00€      €134,79 150,00€      

bedankavond 150,00€     125,46€     100,00€      €149,26 100,00€      €183,09 100,00€      

Laatste schooldag 60,00€       46,25€       40,00€        40,00€        €73,98 50,00€        

Musical 60,00€       12,00€       40,00€        40,00€        

Buitenspeelgoed 2.662,00€   2.662,00€   -€           1.500,00€   

Totale Uitgaven 4.905,00€  9.054,89€  6.937,00€   7.340,98€   3.937,50€   3.636,66€   4.875,00€   

Resultaat -€          1.052,81€  (2.662,00)€  (3.595,98)€  -€           1.578,74€   (1.500,00)€  

Oudervereniging Anninksschool
Voorstel begroting 2017-2018
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Jaarverslag 
Medezeggenschapsraad Anninksschool 
Schooljaar 2016-2017 
 
Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Anninksschool over 
het schooljaar 2016-2017. Met dit verslag legt de MR formeel verantwoording af over haar activiteiten. 
 
 
Medezeggenschapsraad  
De school is verplicht een MR te hebben volgens de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS). 
Uitgangspunt is dat elke school een MR heeft en dat de bevoegdheden zijn gewaarborgd. 
Hoe de bevoegdheden worden uitgeoefend is een zaak tussen bestuur en (G)MR. Daarvoor moet het 
bestuur vastleggen hoe de medezeggenschap wordt georganiseerd. Dit gebeurt in een 
medezeggenschapsstatuut.  
 
In de MR heeft een afvaardiging van ouders en leerkrachten zitting die overleg hebben over het beleid 
van de Anninksschool. De MR bespreekt met de directie en het bevoegd gezag alle zaken die de 
school aangaan.  
De rechten van de MR zijn: 

 recht op overleg 
 initiatiefrecht 
 informatierecht 
 instemmingsrecht 
 adviesrecht 

De directie moet dan ook over een aantal onderwerpen eerst instemming of advies vragen of de 
mening van de MR hebben gehoord voordat er een besluit mag worden genomen. Het schoolbestuur 
en de directie moeten over bepaalde zaken advies vragen aan de MR, bijvoorbeeld met betrekking tot 
de organisatie van de school, het overblijven en bij nieuwbouw of een grote verbouwing. 
Over andere zaken kan een instemmingsrecht gelden zoals bij een schoolplan, verandering van 
schooltijden en het zorgplan.  
Daarnaast heeft de MR een initiatiefrecht en mag zij zelf ongevraagd met voorstellen of adviezen 
komen. Dit alles is vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement. 
 
 
Samenstelling 
De MR van de Anninksschool bestond in 2016-2017 uit zes leden, drie vertegenwoordigers van de 
ouders en drie vertegenwoordigers van de leerkrachten. 
 
In de oudergeleding hadden het afgelopen jaar de volgende ouders zitting: 
• Kristel Veneberg 
• Cindy Stokhorst 
• Sjoukje Philip  
 
In de personeelsgeleding hadden de volgende leerkrachten zitting: 
• Lonneke van der Weert  
• Sandra Prins  
• Renske van der Maar  
 
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
Vanuit de Anninksschool heeft een ouder zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR) van Primato. De GMR houdt zich vooral bezig met bovenschoolse 
zaken welke op bestuurlijk niveau geregeld moeten worden omdat het alle scholen van Primato 
aangaat. 
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Vanuit de Anninksschool had Sjoukje Philip (ouder) zitting in de GMR. Tijdens de MR-vergaderingen 
werden alle lopende zaken vanuit de GMR teruggekoppeld naar de (overige) MR-leden. 
 
 
MR Activiteiten schooljaar 2016-2017 
De MR heeft het afgelopen schooljaar zeven keer vergaderd. Daarnaast was er de algemene 
ouderavond op 4 oktober 2016 waarin het jaarverslag van het jaar 2015-2016 werd gepresenteerd. 
De openbare notulen worden na goedkeuring gepubliceerd op de MR-pagina van de Anninksschool. 
De MR vergaderingen zijn openbaar. 
 
 
Zichtbaarheid MR 
De MR wil graag meer bekendheid, transparantie en laagdrempeligheid creëren onder de ouders van 
de Anninksschool. Sinds dit schooljaar hangt er een poster in de hal met daarop foto’s van de MR-
leden. 
Het MR mailadres is aangepast naar mr.anninksschool@primatohengelo.nl. 
 
 
Jaarverslag en jaarplan Anninksschool 
De MR heeft zich op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen naar aanleiding van het jaarverslag 
van de Anninksschool. Het jaarverslag over 2015-2016 en het jaarplan voor 2016-2017 zijn 
vastgesteld. 
 
 
Schoolgids 
De schoolgids is voorgelegd aan de MR, de MR is hiermee inhoudelijk aan de slag gegaan.  
 
 
Jaarplan MR 
Elk jaar zijn er een vast aantal zaken die terug moeten keren op de agenda van de MR. Om te 
bewaken dat er ook daadwerkelijk gesproken wordt over deze zaken is door de MR een jaarplan 
opgesteld, waarin duidelijk staat vermeld welke zaken wanneer aan de orde dienen te komen. Dit 
jaarplan is als bijlage toegevoegd. 
 
 
Nieuw MR lid 
Wij hadden een vacature voor een lid om de oudergeleding van de MR te versterken. Begin schooljaar 
2016-2017 zijn hiervoor verkiezingen gehouden. Sinds januari 2017 heeft Cindy Stokhorst zitting in de 
MR. 
 
 
Tot slot 
De MR nodigt u van harte uit voor meer informatie of vragen contact op te nemen met een van haar 
leden of een mail te sturen. De MR-leden zijn graag bereid u te woord te staan en met u van 
gedachten te wisselen. 
 
 
 
MR Anninksschool, 
 
September 2017. 
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Jaarplan MR 2017-2018 
 
September 

 Vaststellen jaarplan MR 
 Concept vergaderdata 
 Concept jaarverslag MR 
 Voorbereiden verkiezingen MR 

Oktober 
 Vaststellen taakverdeling  
 Vaststellen vergaderdata  
 Vaststellen jaarverslag MR 
 Begroting MR  
 Verkiezingen MR 
 Algemene ouderavond voorbereiden 
 Advies vakantierooster 

 
November / december 

 Concept jaarverslag school 
 Is het schoolplan aan herziening toe? (1x per 4 jaar) 
 Bespreken Arbo-jaarplan (via GMR) 
 Evaluatie MR-verkiezingen 
 Realisatie begroting afgelopen schooljaar (school) 
 Evaluatie algemene ouderavond 

 
Januari  

 Vaststellen jaarverslag school 
 Vaststellen schoolplan (1x per 4 jaar) 
 Begroting komend kalenderjaar 

 
Februari 

 Inventarisatie Arbo-zaken en ziekteverzuimbeleid 
 Functioneren MR  
 Concept zorgplan samenwerkingsverbanden (via GMR) 
 Begroting STOAS  

 
Maart/April 

 Discussie zorgplan samenwerkingsverbanden 
 Concept formatieplan komend schooljaar 
 Concept (bestuurs)formatieplan (via GMR) 
 Formatieoverzicht (na teldatum 1 oktober, ter info)  

 
Mei 

 Bespreken zorgplan samenwerkingsverbanden 
 Bespreken (bestuurs)formatieplan  
 Vaststellen (bestuurs)formatieplan 
 Doorlopen schoolgids afgelopen jaar 

 
Juni/juli  

 Vaststellen schoolgids 
 Evaluatie jaarplan MR 
 Evaluatie taakverdeling en taakbelasting afgelopen schooljaar 
 Eventuele aanpassingen qua budget 
 Voortgang huidige MR 
- Denken aan: concept jaarverslag MR 
- Denken aan: eventuele verkiezingen MR 


