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Jaarverslag Medezeggenschapsraad (MR) SBO Diekmaat schooljaar 

2017-2018 

 

In dit jaarverslag wordt een beknopt overzicht gegeven van de onderwerpen die 

de MR het afgelopen jaar hebben gepasseerd. Zou u over een bepaald onderwerp 
meer informatie willen dan kunt u zich richten tot de voorzitter van de MR, dit is 

mogelijk via het email-adres van school info@sbodiekmaat.nl 
 
 

In september 2017 ging de MR weer van start. De directie gaf aan dat men in 
augustus is gestart met 128 leerlingen. Door het vertrek van Sonja Grooters en 

het afscheid van Astrid Aarnink moest de MR op zoek naar nieuwe leden. Die zijn 
gevonden in Johan Booyink en Angelique Hogemans-Stoffers. 
In de vergadering van 11 september zijn de volgende punten onder andere 

geagendeerd:  
-“Het Strategisch beleidsplan OPONOA”. De pijlers van dit strategisch beleidsplan  

   zijn: 
• Toekomstgericht en uitdagend onderwijs 
• Professionalisering 

• Talentontwikkeling 
• Ouderbetrokkenheid. 

-Invoering IRIS connect 
-De landelijke stakingsdag in het najaar 2017 waar SBO Diekmaat aan  
 meegedaan heeft.  

 
 

In de vergadering van 13 november is gesproken over de op dat moment volle 
kleutergroep (14 leerlingen). Er zijn gesprekken met het College van Bestuur 
OPONOA geweest en met het Samenwerkingsverband IJssel Berkel.  

Op 22 januari werd de kleutergroep gesplitst. Gestart werd met 8 groep 1 
leerlingen en 10 groep 2 leerlingen. Aan het eind van het schooljaar waren het 

10 groep 1 leerlingen en 13 groep 2 leerlingen. 
Verder is het privacy Protocol besproken. Door de AVG moeten veel zaken 
veranderen en worden aangescherpt waar het gaat om werken met privacy-

gevoelige informatie en gegevens. 
In januari 2018 is het team gestart met een meerjarig scholingstraject Expliciete 

Directe instructie (EDI). 
 
 

Op 5 februari heeft de MR een “benen op tafel overleg “ gehad met het College 
van Bestuur. De volgende onderwerpen zijn besproken: 

• Samenwerking met de Pino-groep ( Zozijn) 
• Vervangingsproblematiek 

• Veel aanmeldingen in de kleutergroep 
• Toekomst SBO 
• Ouderparticipatie 

• Leerlingenvervoer  
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De MR heeft een nieuwsbrief voor de ouder(s)/verzorger(s) en het personeel 
gemaakt. Vanuit het personeel veel positieve respons op de inhoud en 

vormgeving van de nieuwsbrief. Ook komend jaar zal er een nieuwsbrief per  
e-mail worden verzonden. 

 
 
In de vergadering van 9 april is het onderwerp werkdruk besproken. Het team 

heeft een plan gemaakt op welke wijze de financiële middelen die beschikbaar 
zijn gesteld door de overheid worden ingezet om de werkdruk aan te pakken en 

te verlagen in het schooljaar 2018-2019. 
 
 

Op 11 juni was het de laatste vergadering van het schooljaar 2017-2018. Het 
formatieplan 2018-2019 besproken. Verder heeft de directie de MR geïnformeerd 

over de plannen rondom de Da Vinci-school (een school voor hoogbegaafde 
leerlingen). Da Vinci wordt een school van en voor het samenwerkingsverband 
en zal in augustus 2019 gevestigd worden in SBO de Diekmaat. 

 
 

Tal van andere onderwerpen staan gedurende het schooljaar op de agenda van 
de MR, zoals: 

• De jaarrekening 2017, de begroting 2018, het vakantierooster 2018-2019, 

formatieplan 2018-2019, het bestuurlijk draaiboek en schoolontwikkeling. 
 

 
De MR heeft afscheid genomen van 4 MR leden. Annemarie Tammel, Elyse 
Moonen, Marcel Kolkman en Janine Overkamp bedankt voor jullie inzet! 

De MR van SBO Diekmaat bestaat uit 8 leden, 4 leden van de oudergeleding en 4 
personeelsleden. Yvonne Gries ondersteunt de MR secretarieel. 

 
 
Eén personeelslid van MR heeft zitting in de GMR. Een aantal onderwerpen die 

daar besproken zijn: 
• Besteding van de werkdruk middelen 

• Het strategisch beleidsplan 
• Voorstel tot verandering van de structuur van de GMR 
• ICT – IRIS Connect - Sharepoint 

• Stand van zaken rondom de verschillende onderwijsteams 
 

 
 

Namens de MR, 
 

voorzitter Janine Overkamp 

 


