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Voorwoord 
 

Jaarverslag 2016-2017 

Voorwoord van de voorzitter. 

 
 
 
 
Het laatste jaar van mijn voorzitterschap van de ouderraad Anne Frank School Heemskerk is bijna ten 

einde. Met zeer veel plezier heb ik in de  ouderraad mogen plaats nemen en kunnen deelnemen. Eerst 

als algemeen lid en later als opvolger van Mirjam Nagtegaal. Voorzitter zijn van een zo bevlogen groep 

ouders is heel leuk maar ook best moeilijk. Leuk omdat er ten behoeve van school en voornamelijk 

leerlingen dingen worden en kunnen worden georganiseerd door of met de ouderraad waarbij het 

belangrijk is om de Anne Frankschool een leuke, plezierige en goede school voor de leerlingen, ouders, 

leerkrachten en andere belanghebbende te houden en te verbeteren.  

 

Tijden veranderen en daarmee ook de schoolactiviteiten. Een paar activiteiten heeft de ouderraad los 

moeten laten zoals het verkeersbrigadiers en de jaarlijkse fietsen rally. Nieuwe activiteiten zijn erbij 

gekomen, schoolreis groep 7/8 naar Poldersport, Koningsspelen om maar wat te noemen. Om al de 

activiteiten te kunnen organiseren of te ondersteunen is er een goed en solide team nodig. Een team 

zijn is lastig, zoveel mensen, zoveel ideeën, zoveel inzichten maar door begrip en welwillendheid te 

tonen en te geven is de ouderraad van de Anne Frankschool een kei van een organisatie waarvan ik 

met veel ongenoegen afscheid moet gaan nemen. Gelukkig kan ik het voorzitterschap met een goed 

gevoel doorgeven aan mijn opvolger met de hoop dat de ouderraad een belangrijke en solide 

funderingspaal zal zijn op deze school. 

 

Het afgelopen jaar is ook weer veel werk verzet en daarbij bedank ik ook de ondersteunende ouders 

die met de activiteiten hebben meegeholpen. Zonder die ondersteuning kunnen veel activiteiten geen 

doorgang vinden en daarom zijn de niet ouderraadleden ondersteunende ouders minstens net zo 

belangrijk als de ouderraad zelf. Ik spreek dan ook de hoop uit dat iedereen van de Anne Frankschool 

de school van hun kinderen zal steunen in hand en daad en met de mogelijkheden die er zijn. 

De school is nu weer begonnen met een verbouwing en over niet al te lange tijd zullen ook de groepen 

8 uit de “bovenbouw”, terugkeren naar de hoofdlocatie dit houdt in dat er voor de ouderraad en de 

tussen schoolse opvang, welke onder de ouderraad functioneert, organisatorisch weer heel veel dingen 

overhoop worden gehaald, een routine is er eigenlijk nooit. 

 

Het komende jaar zal de schoolfotograaf, Sinterklaas, kerstviering, schoolreis en schooluitjes weer 

georganiseerd gaan worden, dat is veel werk, het werk dat wel eens wat onder gewaardeerd wordt en 

waarvan het innen van de ouderbijdrage bij een aantal reden tot discussie en andere inzicht kan 

geven. In de afgelopen jaren is de ouderraad zeer zorgvuldig met de financiële middelen om gegaan en 

in vergelijk met andere scholen wordt er bij de Anne Frankschool veel aan activiteiten gedaan met zeer 

lage kosten. Zonder de ouderbijdrage is er geen ouderraad mogelijk die deze activiteiten kan 

organiseren. Zonder die activiteiten zou de Anne Frankschool niet die kwaliteiten en plezier kunnen 

bieden die het nu heeft. 

 

 

 

Ik wens iedereen betrokken bij de Anne Frankschool een goede gezonde toekomst toe, de leerlingen 

veel leer- en schoolplezier, de leerkrachten veel educatief plezier, de ouderraad en het team tussen 

schoolse opvang in de jaren hierna veel organisatie plezier en bevlogenheid in het werk dat jullie doen. 
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Ten slotte wil ik dit voorwoord eindigen met een citaat van Anne Frank, het meisje waarna onze school 

is vernoemd welke door een absoluut regime niet meer in staat is geweest om haar schooltijd af te 

kunnen maken en de volwassenheid nooit heeft kunnen meemaken. 

"Wij leven allen met het doel gelukkig te worden, wij leven allen verschillend en toch gelijk." 

 

 

 
 
 
Henk Scheelings 

Voorzitter Ouderraad Anne Frank School 
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Agenda Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging van  
de Anne Frank School, d.d. 20 september 2017 

 
1. Opening en welkom 

2. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 13 september 2016 

3. Goedkeuring jaarverslag Ouderraad en commissies 

4. Verklaring kascommissie 

5. Benoeming kascommissie  

6. Goedkeuring financieel overzicht schooljaar 2016/2017 

7. Vaststellen van de ouderbijdrage 

8. Goedkeuring begroting schooljaar 2017/2018 

9. Activiteitenrooster schooljaar 2017/2018 

10. Rondvraag 
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Verslag van de Algemene Leden Vergadering 

van de oudervereniging van de Anne Frank school, gehouden op 13 september 2016 

 

Aanwezig: OR-leden: 10 

  Kascommissie: 2  

  Teamleden: 4 

  MR: 0  

  Overige aanwezigen: 1 

   

Totaal:  17 

 

Agenda: 

1. Opening en welkom: 

Henk opent vanavond de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  De OR stelt zich 

voor aan de zaal. Hierna neemt Henk in het kort de punten van het jaarverslag door met de 

aanwezigen in de zaal. Henk geeft een opsomming waar de ouderbijdrage aan wordt 

uitgegeven.  

 

2. Verslag Algemene Leden Vergadering d.d. 21-09-2015: 

Het verslag wordt puntsgewijs doorgenomen.  

Er waren geen opmerkingen en de notulen wordt vastgesteld. 

 

3. Vaststellen jaarverslag ouderraad en commissies: 

Ter vergadering wordt er een tekstuele wijziging aangegeven betreffende het jaartal bij het 

activiteitenrooster op blz. 10. Daar staat 2015/2016 en dat moet 2016/2017. De data op het 

activiteitenrooster van het schooljaar 2016/2017 worden nog toegevoegd. 

 

4. Verklaring kascommissie: 

Dit jaar is de kascontrole uitgevoerd door Peter van Kan en Mark Dudock. Zij hebben een 

aantal vragen gesteld die Azra netjes kon beantwoorden. De bonnetjes zijn gecontroleerd. 

Alles was weer netjes op orde. De kascommissie geeft Azra hiervoor complimenten. Peter en 

Mark geven akkoord en de getekende verklaring zal in het archief van het secretariaat 

worden bewaard. 

 

5. Benoeming nieuwe kascommissie 

Brenda Vlaming volgt Peter van Kan op als kascommissielid. Peter wordt bedankt voor zijn  

verleende diensten. 

 

6. Goedkeuring financieel overzicht schooljaar 2015/2016: 

De vergadering keurt het financieel overzicht schooljaar 2015/2016 goed 

 

7. Ouderbijdrage 2016-2017: 

Nadat binnen de vergadering is getoetst of de hoogte van de ouderbijdrage hetzelfde als die 

van afgelopen jaar moet blijven, deelt Henk mee dat de ouderbijdrage blijft gehandhaafd op 

€ 31,-. Azra stuurt deze week de brief uit.   

 

8. Goedkeuring begroting schooljaar 2016/2017: 

De vergadering keurt de begroting goed. 
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9. Activiteitenrooster schooljaar 2016/2017 (data onder voorbehoud) 

Schoolfotograaf  : 5 en 6 september 

St. Nicolaasfeest : 5 december 2016 

Kerstviering  : 22 december 2016 

Carnaval   : 28 februari 2017 

Paasviering  : 14 april 2017 

Koningsspelen  : 21 april 2017 

Avondvierdaagse : 6 t/m 9 juni 2017 

Anne Frankdag  : 12 juni 2017 

Schoolreisje    : 15 mei 2017 

Afscheid groep 8  : 17 en 18 juli 2017 

 

10. Aftredende en toetredende leden ouderraad 

De ouderraad is op dit moment voltallig met 11 leden en er zijn dit jaar geen aftredende 

leden. 

 

11. Rondvraag: 

Tom de Boer vond de lage opkomst van ouders erg triest. Er had 1 ouder de moeite 

genomen om te komen. Het is jammer dat hierdoor weinig waardering is voor de ouders die 

zitting hebben in de Ouderraad. Tom de Boer geeft ook aan dat de Ouderraad het goed doet 

en de ouders tevreden zijn anders waren ze wel gekomen. Complimenten voor de 

Ouderraad. 

Henk bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 20.30 uur. 

 

 

Genotuleerd door Marieke Pouw (secretaris Ouderraad). 

 

 
 



 7  - 
7 
-7 

Jaarverslag Ouderraad 2016/ 2017 

 

Vergaderingen Ouderraad 

In het schooljaar 2016/ 2017 is de Ouderraad 5 maal in vergadering bijeen geweest.  

 

Interne veranderingen 

Onze voorzitter Henk Scheelings treedt af omdat zijn jongste zoon dit jaar naar de middelbare school 

gaat. Hij heeft 4 jaar met veel plezier, passie en humor de OR geleid. Nathalie Bakkum is kandidaat 

voorzitter en er zal na de ALV door de OR leden besloten worden wie Henk gaat opvolgen.    

 

Gespreks-/ vergaderpunten 

Vaste vergaderpunten zijn: festiviteiten (o.a. Sinterklaas, kerst, carnaval, Koningsspelen) financiën, 

sport (toernooien in vakanties, avondvierdaagse), verkeersproblematiek, overblijven en informatie van 

team en directie. 

Overige onderwerpen zijn geweest: voorbereiding/evaluatie algemene ledenvergadering, 

schoolfotograaf en luizencapes 

           

Samenstelling Ouderraad schooljaar 2016/2017  

Henk Scheelings  voorzitter    } 

Azra Out   penningmeester                 } Dagelijks Bestuur 

Marieke Pouw                secretaris    } 

Sanae Hichou   contactpersoon algemeen 

Astrid Sparreboom             contactpersoon sport 

Leonor Doevendans  contactpersoon festiviteiten en schoolfotograaf 

Marjanne de Boer      contactpersoon Festiviteiten 

Natasja Ligthart  contactpersoon sport 

Bianca Nijman  contactpersoon algemeen/avondvierdaagse 

Saskia Korevaar  contactpersoon luizen coördinatie 

Nathalie Bakkum  contactpersoon algemeen 

Veronique Tan  contactpersoon overblijven - geen lid OR 

 

Net zoals ieder jaar is elke ouder altijd welkom met vragen, suggesties en opmerkingen. Er hangt een 

brievenbus in de hal bij de kleuteringang waar je eventuele correspondentie in kwijt kunt. In de hal van 

de hoofdingang hangt een overzichtje met foto’s van alle ouderraadsleden zodat je hen wellicht op het 

schoolplein kunt vinden om je vraag/opmerking door te geven. 

 

Het blijft het waard om te zeggen dat ik hoop dat ouders zich blijven inzetten binnen de 

ouderraad/feestcommissie/en andere om op die manier allerlei zaken en festiviteiten de ondersteuning 

te geven die zo hard nodig is binnen de school.  

 

Marieke Pouw   

Secretaris Ouderraad 
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Jaarverslag overblijven 2016/2017 
 

 

Het aantal kinderen is dit schooljaar met een kleine 800  gestegen naar 12971. Gezien het toch steeds 

weer stijgende aantal kinderen  zijn we telkens weer op zoek naar nieuwe overblijfkrachten. Gerda 

Bregman, Ernie Freeth en Nancy Kuys zijn helaas gestopt met overblijven, voor hen hadden we nieuwe 

overblijfkrachten gevonden,  maar die zijn helaas ook al weer niet meer bij de overblijf.  De nieuwe 

overblijfkrachten is uitgelegd hoe ze PBS moeten toepassen, zodat het voor de kinderen duidelijk is en 

dat ze zich aan dezelfde regels moeten houden als onder schooltijd. Buiten het nieuwe kleine 

speelgoed, hebben we ook een  klimmuur aangeschaft, wat een groot succes is. De groepen 7 en 8 

blijven het nieuwe schooljaar weer op de Anne Frank over en de groepen 5 en 6 konden  niet meer in 

het klaslokaal boven terecht. Schooljaar 2017-2018 gaan we de overblijf dan ook in shifts uitvoeren, 

dat is de beste manier om alle kinderen een plek te geven om te lunchen. Verder was het een 

overblijfjaar met weinig bijzonderheden. We  hebben weer met veel plezier op de kinderen gepast. 

Veronique Tan 

 

 

JAARVERSLAG 2016/2017 SPORTCOMMISSIE 

Het afgelopen schooljaar werd de Sportcommissie gerund door Natasja Ligthart. 

De Anne Frank school heeft, zoals elk jaar, met veel animo deelgenomen aan de volgende School 

Sporttoernooien. Deze worden aangeboden door Sportservice Kennemerland in samenwerking met de 

sportverenigingen. 

   
Cruijff Court toernooi (groep 7/8) 
Zaalvoetbal toernooi (groep 5/6) 
Handbal toernooi (groep 3/4/5/6/7/8) 
Korfbal toernooi (groep 3/4/5/6/7/8) 
Veldvoetbal toernooi (groep 7/8) 
Basketbal toernooi (groep 5/6/7/8) 
Zwemtoernooi (groep 3/4/5/6) 
 
In totaal is er met 242 kinderen deelgenomen aan deze sport activiteiten. 
Aan deze toernooien kunnen de kinderen alleen deelnemen bij voldoende ouderbegeleiding. 
Gelukkig waren er veel ouders bereid de kinderen te coachen en/of te trainen. 
 
Tijdens de reguliere gymlessen zijn er sportclinics georganiseerd. 
Groep 1/2 kregen een Tennis clinic 
Groep 3/4/5 kregen een Volleybal clinic 
Groep 6/7 deden mee aan de sport en spel dagen. 
 
Naast de toernooien en clinics zijn er ook individuele sport activiteiten aangeboden waaronder Cursus 
Schoolschaatsen, Tata Steel Marquette loop en de Zwem4daagse. 
Natuurlijk mag de Avond4daagse ook niet vergeten worden, met een deelnemersveld van 150 kinderen ! 
 
De sportkleding had wat aanvulling/vervanging nodig dit jaar. 
Tenues zijn al deels, en worden nog verder aangevuld waar nodig. 
De sportsokken zijn allemaal vervangen. 
Op naar een nieuw sportief schooljaar ! 
 

Natasja Ligthart 
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Jaarverslag luizencontrole schooljaar 2016/2017 

Het ‘luizenpluisteam’ heeft in het schooljaar 2016-2017 alle leerlingen na iedere vakantie weer 

gecontroleerd op hoofdluis/neten. Om onverklaarbare reden werden afgelopen schooljaar meer 

neten/luizen aangetroffen dan in voorgaande jaren. Dit is dan ook de reden geweest, voor het 

uitvoeren van vele extra controles. Na berichtgeving aan de ouders en bij de hercontrole was het 

probleem veelal verholpen. 

In december 2016 hebben wij de GGD uitgenodigd voor een (herhalings)training/uitleg en heeft het 

team de mogelijkheid gekregen tot het stellen van vragen. 

  

Saskia Korevaar 

 

Jaarverslag feestcommissie schooljaar 2016/2017  

 

Schoolfotograaf 

Afgelopen jaar zijn we gestart meet een nieuwe fotograaf. Namelijk Schoolprent, 2 enthousiaste dames 

die alles even anders doen dan waar wij de afgelopen jaren tegenaan zijn gelopen. 

Zij zijn zeker heel enthousiast en ook vernieuwend, zoals een nieuwe opstelling van de klassenfoto’s, 

maar er zijn helaas ook weer punten waar we tegenaan zijn gelopen. 

Gelukkig is de communicatie wel heel goed en hebben we met de OR afgesproken om het nog eens te 

proberen, maar nu met de punten die wij graag verbeterd zien! 

Punten ter verbetering zijn o.a. de belichting, minder photoshop, gelijktijdige levering van de foto’s. 

De afscheidsfoto van groep 8 werd financieel mogelijk gemaakt door de ouderbijdrage. 

 

Sinterklaas viering 

Vol verwachting klopt ons hart….. 

Op 5 december kwam Sinterklaas onze school bezoeken. De Sint kwam dit jaar met een 

“bejaardenbusje” De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 mochten met een Piet mee naar de schatkamer 

om een mooi cadeau uit kiezen. De leerlingen van groep 5 t/m 8 hadden een surprise voor elkaar 

gemaakt. Alle klassen kregen van de Sint nog een klassencadeau. 

De versiering in de aula was vernieuwd dit jaar, het zag er prachtig uit dankzij de inzet van ijverige 

ouders. Een voordeel was dat de uitgesneden huisjes ook met een kleine aanpassing met kerst kon 

blijven hangen!  

Deze feestelijke dag werd financieel mogelijk gemaakt door de ouderbijdrage. 

  

Kerstviering 

Dit jaar stond het kerstdiner weer op het programma, veel ouders hadden weer hun best gedaan om 

heerlijke maal op tafel te zetten. 

Op de hoofd locaties werd er glühwein, koffie en thee geschonken voor de ouders. Hier zijn veel ouders 

op af gekomen. Tegen het einde van het diner, is er nog rond gegaan met de hapjes die in de klassen 

over waren. Ook dit werd erg gewaardeerd. Op de bovenbouw locatie was er weer een kerstbal.  

De glühwein, koffie/thee en het drinken in de lokalen werd vanuit ouderraad bekostigd. 

 

Koningspelen 

De koningsspelen waren heel sportief dit jaar! 

De kleuters hadden sportieve activiteiten op het schoolplein. 

De groepen 3 tot en met 8 konden sportief helemaal “los” gaan bij de handbalvereniging DSS waar 

verschillende sportieve activiteiten werden aangeboden! Dit is vanuit school geregeld. De OR heeft alle 

kinderen voorzien van water met heerlijk fruit en een “gezonde” koek. Het was even flink snijden, 

maar werd door iedereen erg gewaardeerd. 

Het fruit, de koek en het water werd vanuit de ouderraad bekostigd. 

 

Afscheid groepen 8 

De groepen 8 hadden dit jaar een humoristische musical laten zien. Onder het genot van een hapje en 

een drankje keken de trotse ouders/verzorgers naar het optreden van hun kind. Na een geslaagde 

avond met leuke verhalen over de afgelopen 8 jaar was het toch echt tijd om de school te verlaten en 

dat was niet even makkelijk voor de leerlingen. 
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Door de ouderbijdrage kon deze avond feestelijk worden afgesloten met een hapje en een 

drankje 

 

 

De ouderraad vergoed ook een klein deel per leerling voor het kamp. 

De excursies die uw kind gedaan heeft met zijn/haar groep is ook betaald vanuit de 

ouderbijdrage. 

 

 

 

Verder willen wij iedereen die betrokken is bij de feestcommissie heel erg bedanken voor inzet het 

afgelopen jaar. Mede dankzij jullie werd de aula iedere keer weer in een feestelijke stemming 

omgetoverd en konden we een beroep op jullie doen daar waar hulp nodig was tijdens alle activiteiten. 

Wij komen echter handen te kort en zijn dus op zoek naar ouders. Zou u ook in de 

feestcommissie willen, doet u dan een briefje met uw naam, telefoonnummer, e-mail adres 

en de groep van uw kind in de brievenbus van de ouderraad, bij de kleuter ingang. 

 

Marjanne de boer 

 

 

 

Avond4daagse 2017 

Ook dit jaar liepen we als Anne Frank school weer mee met de avondvierdaagse. In totaal hadden 162 

kinderen zich opgegeven voor de 3,5 of 10 km. De eerste dag werd afgelast vanwege de harde wind 

maar de andere drie dagen was het heerlijk wandelweer. De kinderen kregen bij de drinkpost een 

koekje en een flesje water en op de laatste avond een ijsje. Mede dankzij de hulp van een aantal 

ouders die hielpen bij de drinkposten, het koplopen en het uitdelen van de medailles, waren de drie 

overgebleven dagen een succes. Op naar volgend jaar! 

 

Bianca Nijman 

 

 

 

 
Activiteitenrooster schooljaar 2017/2018 

 

Schoolfotograaf : 9 en 10 oktober 2017 

St. Nicolaasfeest   : 5 december 2017 

Kerstviering : 21 december 2017 

Carnaval : 13 februari 2018 

Paasviering : 29 april 2018 

Koningsspelen : 26 april 2018 

Avondvierdaagse : nog niet bekend 

Schoolreisje   : nog niet bekend 

Afscheid groep 8  : 16 en 17 juli 2018 
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Jaarverslag financiën schooljaar 2016/2017 

In het afgelopen schooljaar 2016/2017 zijn door de ouderraad diverse activiteiten georganiseerd. Deze 

zijn bekostigd uit de ouderbijdrage, de inkomstenbron om activiteiten te organiseren voor alle 

leerlingen. 

Dit is het overzicht van de activiteiten en de kosten ervan in het schooljaar 2016/2017: 

St. Nicolaasfeest    € 2.318 

Kerstfeest    €      83 

Carnaval    €    508 

Excursies     € 2.534 

Schoolreis (bijdrage ouderraad) € 3.316 

Sport toernooien   € 1.008 

Schoolkamp groep 8   € 1.260 

Afscheid groep 8   €    467 

Koningspelen    €    148 

Diverse kosten   €    725 

TOTAAL    € 12.367 

 

Het mag duidelijk zijn dat het altijd een hele inspanning voor de ouderraad is om met het budget uit te 

komen, zodat we gedurende het schooljaar diverse leuke activiteiten kunnen organiseren. 

Azra Mujagic-Out 
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Bijlage; 

 Financieel jaaroverzicht 2016/2016 
 Begroting 2016/2017 

 


