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Op 1 november 2018 vond de jaarlijkse Algemene Ouderavond plaats in de hal van de Anninksschool. 
Deze ouderavond wordt georganiseerd 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. De avond wordt afgesloten met 
klassikale informatievoorziening op basis van vrije inloop. 

1. Opening 

Remko Meddeler (secretaris OR) opent de avond en heet de ruim 60 aanwezige ouders van harte 
welkom, mede namens de schooldirectie, de leerkrachten en de leden van de OR en MR. Hij neemt 
het avondprogramma door, maar niet na even stil te staan bij de relatief hoge opkomst, het 
bijzondere en het belang hiervan. 

2. OR 

Remko legt uit wat de OR zoal doet voor school; vooral veel leuke dingen, voor de kinderen en hun 
ouders en als ondersteuning van de leerkrachten. Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de 
Algemene Ouderavond van 2017, waarmee ze zijn goedgekeurd. Ook het OR-jaarverslag 2017-2018 
en het financiële jaarverslag, gemaakt door penningmeester Hil Meijer en kritisch bekeken door 
kascommissieleden Barbara Vaanholt en Jochem Paalman, worden doorgenomen. Hil beantwoordt 
vaardig en duidelijk enkele vragen op financieel gebied waarna het jaarverslag en de begroting van 
het lopende schooljaar door de vergadering worden vastgesteld. Barbara en Jochem bieden zich 
opnieuw aan als kascommissielid voor het lopende schooljaar. Remko staat nadrukkelijk stil bij het 
belang van de hulp van ouders bij allerhande schoolse zaken. Hij nodigt iedereen uit om eens aan te 
schuiven bij een OR-vergadering of anderszins hulp aan te bieden. Ook roept hij een ieder op de OR-
ouderbijdrage te betalen (wel vrijwillig, niet vrijblijvend). Tot slot staat hij nog kort stil bij de 
‘homocommotie’ die ontstond rondom de musical van groep 8 en toont hij zijn respect voor de 
manier waarop de schooldirectie hiermee omging.   

3. MR 

Kristel Veneberg sluit aan bij Remko’s opmerkingen over de musical door uit te leggen dat ook de MR 
zich hiermee heeft beziggehouden. Kristel hoopt dat er in het vervolg, bij voorkomende 
gebeurtenissen, meer binnenshuis kan worden opgelost. Vervolgens legt ze uit waarover de MR zich 
in het afgelopen schooljaar zoal boog en wat er momenteel speelt. Met name de veranderingen op 
(basis)schoolgebied binnen de gemeente Hengelo in het algemeen en bij Primato in het bijzonder 
hebben veel aandacht gekregen. Mede dankzij inspanning van de MR zal het montessorikarakter van 
de Anninksschool bewaard blijven. Ook Kristel roept ouders op om eens een MR-vergadering bij te 
wonen. Verslagen, data en contactgegevens staan op de website. 

4. Schoolnieuws en -ontwikkelingen 

Ben vertelt over wat er op korte en lange termijn speelt op school, van de invoering van iPads in de 
onderbouw en de nieuwe leerlijn Engels, die iets later dan gepland wordt ingevoerd, tot het 
schoolplan, waaraan nog hard wordt gewerkt. Ben beantwoordt vragen van ouders en roept een 
ieder op om de aankomende koffieochtend te bezoeken. Hoe meer betrokkenheid, hoe beter.  
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5. Kosmische educatie 

Andre Gilara legt in een aansprekende presentatie uit dat veel in het montessori-onderwijs draait om 
kosmische zaken, om de vraag waar de mens vandaan komt en waar hij naartoe gaat. Met een 
belangrijke rol voor Scrat uit Ice Age 4. 

6. Sluiting 

Na de presentatie wordt de vergadering gesloten. Er volgen koffie, thee, chocolaatjes en 
informatievoorziening door de leerkrachten in de klassen op basis van inloop. 
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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. Op haar beurt heeft de OR de hulp van ouders nodig om de 
uiteenlopende activiteiten tot een succes te maken.  
  
Met dit jaarverslag en het financiële jaarrapport over het schooljaar 2018-2019 legt de OR van de 
Anninksschool formeel verantwoording af over haar activiteiten.  
  
Bezetting ouderraad  
De OR bestond uit de volgende leden:  Sebastiaan Spijker (voorzitter), Hil Meijer (penningmeester), 
Remko Meddeler (secretaris), Patrick Damhuis, Betsie Smit en Marloes Loonen. Ben de Vlugt was lid 
namens het lerarenteam. In de loop van het schooljaar traden Mandy Putman, Kim van Leeuwen, 
Thirsa van den Elshout en Taciany Queiroz toe tot de OR. Betsie trad af aan het begin van 2019. Aan 
het eind van het schoolseizoen namen Marloes, Mandy en Thirsa afscheid als lid van de OR. Hil en 
Remko dragen hun taken over tijdens de Algemene Ouderavond 2019 en treden hierna af. 
  
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 rozijnenbol. Het werd opnieuw een prachtige sportieve ochtend.  
 
Algemene Ouderavond  
De nieuwe opzet was wederom een succes, al was november te laat voor algemene 
schoolinformatie. De avond is bezocht door ruim 60 ouders. Het combineren van de verantwoording 
die de OR en MR jaarlijks moeten afleggen, met het laatste schoolnieuws, nieuwe ontwikkelingen én 
de klassikale informatieavond, bevalt goed en zal in 2019 op een eerder moment in het nieuwe 
schooljaar plaatsvinden. 
 
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 enkele hulpouders. Het werd wederom een heel feestelijke dag, ook 
omdat Sinterklaas’ open auto werd begeleid door stoere motormannen. Het gerucht gaat dat 
Sinterklaas in 2019 zelfs óp de motor bij school wil arriveren.  
  
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 het kerstdiner en tijdens dit kinderdiner voor het eerst een 
(bescheiden) kerstborrel voor de ouders. Dit werd zeer goed ontvangen. Daarom wordt het in 2019 
wellicht iets groter aangepakt.  

Jaarverslag 
Ouderraad 
schooljaar 2018-2019 
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Open dag  
De opkomst tijdens de open dag was naar wens. Het traditionele bakken der welriekende wafels was 
terug om nooit meer te verdwijnen. In jubileumjaar 2018 is extra veel aandacht gevraagd voor de 
bijzondere kwaliteiten van het montessori-onderwijs. Dit werd dit jaar voortgezet en zal worden 
uitgebouwd.  
 
Voorjaarsmarkt 
Een nieuw fenomeen ter vervanging van de tweejaarlijkse kerstmarkt in de te drukke 
decembermaand. De voorbereiding verliep rommelig en startte te laat, omdat iedereen aan het 
zoeken was naar de juiste invulling. Maar dankzij veel last minute-inzet, fraai versierde 
voorjaarsbloeiers, de gratie van de weergoden en de huisgemaakte Braziliaanse coxinhas van 
Taciany, werd de markt een groot succes. De (bescheiden) winst kwam ten goede aan de nieuwe 
moestuin van school. 
  
Paasontbijt  
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 het gehuppel van een heuse 
paashaas die kleurige chocolade-eieren uitdeelde. 
  
Avondvierdaagse  
De OR verzorgde de inschrijving en organiseerde elke avond een ‘koek en zopie’ voor de kinderen, 
hoewel dit laatste elk jaar moeilijker lijkt te worden door de volle agenda’s van potentiële 
hulpouders. Toch werden er ook bloemen en ijsjes geregeld voor de laatste dag, en zorgde de OR 
ervoor dat de deelnemers hun medailles direct mee naar huis konden nemen. 
 
Afscheidsavond van groep 8  
De OR zorgde voor frisdrank en snacks 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 op – 
voor het eerst – het lekker ruime bovenbouwplein. Hoewel de koffie en thee het meest populair 
waren, ging ook de frisdrank- en koekjesvoorraad schoon op.  
  
En verder  
 
… kwam de Facebook-pagina van de Anninksschool geheel in handen van de OR. Het beheer werd 
uitgevoerd door Patrick en Remko. De schoolfoto’s zijn niet meer algemeen toegankelijk, maar 
worden alleen nog via de ouderapp Parro tijdelijk gedeeld. 
 
… werd het luizenpluizen nieuw leven ingeblazen met financiële steun van de OR. 
 
… verviel het Koningsontbijt vanwege de nabijheid van het Paasontbijt. Ook verviel de Bedankborrel 
voor de hulpouders, omdat de kosten niet opwogen tegen de baten. Bovendien blijkt het steeds 
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lastiger voor de OR om ouders te vinden die ze aan het eind van het schooljaar kunnen bedanken 
voor hun hulp. Niet alleen lijken ouders minder tijd vrij te kunnen of willen maken, ze zijn ook lastiger 
te bereiken omdat vanwege de AVG-interpretatie namen en telefoonnummers verborgen bleven 
voor de OR.  
 
Dessalniettemin bedanken de leden van de OR 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, net als de financiële bijdrage van ouders dat is voor de OR zelf. Wij roepen alle ouders op 
om de jaarlijkse bijdrage van €22,50 per kind te voldoen, maar ook – misschien wel vooral – 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. Ook op de Facebook-pagina van de OR en de website van 
school is informatie te vinden. 
 
Namens de OR, 
Remko Meddeler 
12 september 2019 
 

mailto:or.anninksschool@primatohengelo.nl




2018-2019 2019-2020

Begroting Realisatie Begroting

Aantal kinderen 190 162 196

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

Extra Bijdragen 77,50€            

Inkomsten

Ouderbijdrage 4.275,00€        3.722,50€        4.410,00€        

Voorjaarsmarkt 828,35€           

Uitgaven

Diversen 600,00€           €220,23 500,00€           

Betalingsverkeer 140,00€           €134,91 140,00€           

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

Ouderavond 25,00€            €10,19 20,00€            

Sportdag 150,00€           €135,91 150,00€           

Sint 1.500,00€        €1.317,82 1.500,00€        

Kerst 500,00€           €371,16 500,00€           

Open Dag 150,00€           €296,72 150,00€           

Pasen 650,00€           €317,13 650,00€           

Avondvierdaagse 200,00€           €250,49 200,00€           

Bedankavond

Laatste schooldag 160,00€           €121,26 150,00€           

& Musical

Voorjaarsmarkt 702,16

Schooltuin 250,00€           

Buitenspeelgoed

Totale Uitgaven 4.275,00€        4.077,98€        4.410,00€        

Resultaat -€                472,87€           -€                

Oudervereniging Anninksschool

Voorstel begroting 2019-2020
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Jaarverslag 
Medezeggenschapsraad Anninksschool 
Schooljaar 2018-2019 
 
Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Anninksschool over 
het schooljaar 2018-2019. 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 2018-2019 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. 
Tijdens de MR-vergaderingen werden alle lopende zaken vanuit de GMR teruggekoppeld naar de 
(overige) MR-leden ook andersom was dat het geval. 
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MR Activiteiten schooljaar 2018-2019 
De MR heeft het afgelopen schooljaar zes keer vergaderd. Daarnaast was er de algemene 
ouderavond op 1 november 2018 waarin het jaarverslag van het jaar 2017-2018 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 zich naast de jaarlijks terugkerende activiteiten oa bezig gehouden met de 
schoolgebonden vragen voor het DUO onderzoek. Ook is de werkdruk bovenschools aangekaart en 
zijn de werkdrukverlagingsgelden goedgekeurd. Het LHBT beleid van de Anninksschool is oa in 
samenspraak met het COC besproken en zijn de mogelijkheden voor een vlaggenmast en 
regenboogvlag besproken. 
 
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. 
 
 
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 2019. 
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Jaarplan MR 2019-2020 
 
September 

 Vaststellen jaarplan MR 

 Concept vergaderdata 

 Concept jaarverslag MR 

 Voorbereiden verkiezingen MR  

 Algemene ouderavond voorbereiden 

Oktober 

 Vaststellen taakverdeling  

 Vaststellen vergaderdata  

 Vaststellen jaarverslag MR 

 Begroting MR  

 Verkiezingen MR 

 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 


