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Jaarverslag Gemeenschappelijke 
Ouderraad 2017-2018 van                       
R.K. Scholengemeenschap Canisius  
 
Voor u ligt het jaarverslag van de Katholieke 
Oudervereniging van Scholengemeenschap, beter 
bekend als de gemeenschappelijke ouderraad 
(GOR) van het Canisius. 
 
De ouderraad bestond in het schooljaar 2018-2019  
uit 11 ouders;  
 
De bezetting van de Ouderraad:  
Richard Weghorst Voorzitter / MR    (Almelo) 
 Myra Maissan  Secretaris        (Almelo) 
Richard Mensen Penningmeester(Tubbergen) 
 Oscar Oude Elberink                      (Tubbergen) 
Marjo Oude Vrielink   (Tubbergen) 
Johan den Heijer MR       (Almelo) 
Monique Kruse                   (Almelo) 
Jacqueline de Deugd        (Almelo) 
Ernica Frederiks                   (Almelo) 
Henriette Dierink       (Almelo en Tubbergen) 
Robin Ellenbroek                   (Almelo)
   
       
Aan het eind van het schooljaar hebben we afscheid 
genomen van  Richard Weghorst, Richard Mensen, 
Ernica Frederiks, Jacqueline de Deugd en Marjo Oude 
Vrielink. We willen genoemde leden bedanken voor 
hun inzet voor de GOR in de afgelopen jaren.  

De ouderraad is zes keer afwisselend in Almelo en 
Tubbergen bijeengekomen voor een vergadering.  
 
Onderwerpen die aan de orde gekomen zijn: 

• Studiebelasting 
• Laptoponderwijs 
• Passend onderwijs 
• Informatieavond 
• Overgangsnormen 
• Canisius Classes 
• Lente school 
• Belangrijke punten vanuit MR 
• Belangrijke punten vanuit de 

Ouderklankbordgroep 
• Alcohol beleid 
• Invoering rookvrije schoolpleinen 
• Verlaging bijdrage lief en leed 
 

 
 
 

 
 
Leden van de Ouderraad hebben geholpen bij 
verschillende activiteiten op school zoals:  

o Sollicitatie procedure vacature Teamleider  
o Open huis Almelo en Tubbergen 
o Diploma uitreikingen 
o Algemene thema avond 

 
 
Als GOR is het voor ons een uitdaging om onze 
vertegenwoordiging van u als ouders vorm te 
kunnen geven binnen onze overleggen met de 
directie. Bijna alle leden van de GOR zijn lid van 
een OKBG, zodat we betrokken zijn bij hetgeen 
daar besproken wordt. Daarnaast zijn twee GOR-
leden tevens lid van de MR.  Om zo een goed 
beeld te krijgen wat er speelt bij de ouders en 
binnen school  
 
Om alle ouders de kans te geven betrokken te zijn 
bij de gang van zaken op school sturen de 
teamleiders  voorafgaand  aan een OKBG overleg 
een  mail naar u waarin u gevraagd wordt om 
onderwerpen voor de vergadering te sturen. Helaas 
wordt hier nog niet zoveel gebruik van gemaakt.  
Wij waarderen deze inzet van de teamleiders. 
Hierdoor kunnen wij alle ouders in de OKBG 
vertegenwoordigen en hieruit voortvloeiend ook 
binnen de GOR . 
 
In november 2018 hebben we een thema avond 
“Geluk in het onderwijs” op de locatie in 
Tubbergen georganiseerd voor alle ouders van 
beide locaties. Hiervoor hebben we Mirjam 
Spitholt uitgenodigd. Zij is docent gelukskunde 
aan het Saxion in Enschede. We kijken terug op 
een geslaagde avond met een hoge opkomst. 
 
De ouderraad beheert de bijdrage die de ouders 
jaarlijks voor hun kinderen op het Canisius  
betalen voor het lidmaatschap van de 
oudervereniging. We hebben dit jaar besloten om 
de ouderbijdrage  m.i.v. schooljaar 2019-2020 te 
verhogen naar €3,25 per leerling. Tevens hebben 
we besloten om de bijdrage voor de lief en 
leedregeling iets te versoberen. Reden is dat de 
kosten hiervan onevenredig stegen in verhouding 
met de afname van het aantal leerlingen. 
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De bovenbouw heeft in december 2018 een 
bijdrage van € 400 van de GOR ontvangen ten 
behoeve van het Kerstgala.  
 
Ook dit jaar heeft de GOR voor de helft bij 
gedragen aan de kosten van  het examenjaarboek. 
Tijdens de diploma uitreikingen is door de GOR 
aan alle eindexamen kandidaten een exemplaar 
van dit examenjaarboek uitgereikt. 
 
 
 
 
 
 
 
Financieel jaarverslag 
 
Op de volgende bladzijde vindt u  het financieel 
jaarverslag 2018-2019. 
 
Het financieel verslagjaar loopt van augustus 2018 
t/m juli 2019. 
 
De kascommissie bestaat uit mevrouw Stokkelaar 
uit Geesteren en de heer Wesselink uit Geesteren .  
Zij hebben op 12 augustus 2019 conform het 
statuut van de Oudervereniging Sg. St.-Canisius 
de financiën van het verenigingsjaar 2018-2019 
gecontroleerd. De kascommissie heeft de 
financiële verantwoording van de penningmeester 
geaccordeerd en adviseert de leden het financieel 
jaarverslag conform haar advies goed te keuren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het schooljaar 2018-2019. 
 
Ook dit jaar heeft het schoolbestuur en personeel 
van het Canisius ons de mogelijkheid gegeven 
betrokken te zijn. Op formele en informele 
momenten hebben wij kunnen meedenken en/of  
meebeslissen om de samenwerking tussen ouders, 
schoolbestuur en personeel met betrekking tot het  
onderwijs en de vorming van de leerlingen tot zijn 
recht te laten komen. Wij stellen dat zeer op prijs 
en hopen om volgend schooljaar op deze voet 
verder te mogen gaan. 
 
Almelo, september 2019 
 
Richard Weghorst 
Voorzitter 
 
Richard Mensen 
Penningmeester 
 
Myra Maissan 
Secretaris  
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Financieel jaarverslag 2018-2019 
 
 
 
 
 

            
   Beginsaldo Rekening-Courant per 1 augustus 2018     € 706,02  
   Beginsaldo BedrijfsSpaarRek. per 1 augustus 2018     € 2.073,58  
            
   Totaal saldo Ouderraad per 1 augustus 2018     € 2.779,60  
            
      Inkomsten   Uitgaven     
   Ouderbijdrage € 3.747,50      
   Rente spaarrekening € 0,31      
            
   Activiteiten zoals thema-avond, examenjaarboek, kerstgala, e.d.   € 3.466,78    
   Attentiekosten, lief en leed, e.d.   € 932,20    
   Overige kosten, KvK, EHBO, kosten Rabobank  e.d.   € 119,36    
            
   Totaal € 3.747,81 € 4.518,34    
            
   Per Saldo     € -770,53  
            
            
   Totaal saldo per 31 juli 2019     € 2.009,07  
            
   Eindsaldo Rekening-Courant per 31 juli 2019     € 508,76  
   Eindsaldo BedrijfsSpaarRek. per 31 juli 2019     € 1.500,31  
            
   Eindsaldo Ouderraad per 31 juli 2019     € 2.009,07  
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