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Jaarverslag 
Medezeggenschapsraad Anninksschool 
Schooljaar 2017-2018 
 
Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Anninksschool over 
het schooljaar 2017-2018. 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 2017-2018 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 Dieko Vrieling (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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Tijdens de MR-vergaderingen werden alle lopende zaken vanuit de GMR teruggekoppeld naar de 
(overige) MR-leden ook andersom was dat het geval. 
 
 
MR Activiteiten schooljaar 2017-2018 
De MR heeft het afgelopen schooljaar zeven keer vergaderd. Daarnaast was er de algemene 
ouderavond op 10 oktober 2017 waarin het jaarverslag van het jaar 2016-2017 werd gepresenteerd. 
De openbare notulen worden na goedkeuring gepubliceerd op de MR-pagina van de Anninksschool. 
De MR-vergaderingen zijn openbaar. In verband met voorbereiding heeft de MR gevraagd zich vooraf 
te melden in het geval van bij willen wonen vergadering. 
 
De MR heeft naast de jaarlijks terugkerende activiteiten onder andere het protocol voor 
schoolzwemmen en het protocol informatieplicht gescheiden ouders behandeld.  
 
 
Zichtbaarheid MR 
De MR wil graag meer bekendheid, transparantie en laagdrempeligheid creëren onder de ouders van 
de Anninksschool. Sinds vorig 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. 
De notulen en vergaderdata zijn te vinden op de vernieuwde website. 
 
 
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 2016-2017 en het jaarplan voor 2017-2018 zijn 
vastgesteld. 
 
 
Schoolgids 
De schoolgids is in 2017 voorgelegd aan de MR. De MR is hiermee vervolgens inhoudelijk aan de slag 
gegaan.  
De resultaten van de enquête zijn door de MR verwerkt in woordwolken en deze zijn geplaatst op de 
nieuwe website van school. We zijn van mening dat dit de positieve uitstraling van de school 
bevordert. Zie afbeelding: 

 
 
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. 
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Nieuw GMR lid 
Wij hadden een vacature voor een lid om de oudergeleding van de GMR te versterken. Begin 
schooljaar 2017-2018 is hiervoor een oproep geweest. 1 ouder heeft zich gemeld en sinds eind 2017 
heeft Dieko Vrieling zitting in de GMR. 
 
 
 
Nieuwe schoolplannen Primato: 
 
De MR is nauw betrokken geweest bij de nieuwe toekomstplannen van Primato. We hebben goed 
geluisterd naar de wensen van ouders tijdens de infoavond op 17 mei en deze teruggekoppeld aan 
het bestuur.  
We hebben als MR te kennen gegeven dat er bij de ouders en leerkrachten geen draagvlak is om als 
niet-Montessorischool door te gaan en te kennen gegeven dat we met deze aanpassing niet akkoord 
zouden gaan. Ook pleiten we ervoor om ouders en personeel zo spoedig mogelijk in te lichten over 
besluiten en niet de beslissing te ver vooruit te schuiven. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het handhaven 
van de Anninksschool als Montessorischool. 
De MR heeft aangegeven veel te zien in 10-14 Montessori plein. Met name voor kinderen die al of nog 
niet toe zijn aan VO. 
 
 
Tot slot 
De MR nodigt u van harte uit voor meer informatie en vragen u contact op te nemen met een van haar 
leden of een mail te sturen. De MR-leden zijn bereid om u te woord te staan en met u van gedachten 
te wisselen. 
 
 
 
MR Anninksschool, 
 
September 2018. 
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Jaarplan MR 2018-2019 
 
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 formatieplan (via GMR) 

 Formatieoverzicht (na teldatum 1 oktober, ter info)  
 
Mei 

 Bespreken zorgplan samenwerkingsverbanden 

 Bespreken formatieplan  

 Vaststellen 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 


