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Inleiding 

Dit is het jaarverslag van de MR (Medezeggenschapsraad) van SBO Diekmaat & Da Vinci 

Berkelland te Neede. Dit jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen 

over haar activiteiten in het schooljaar 2021-2022. 

 

 

Medezeggenschapsraad 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit 3 door de ouders gekozen ouderleden en 3 door 

het team gekozen personeelsleden. De leden van de MR zijn als ouder of als leerkracht 

betrokken bij de school. Vanuit deze betrokkenheid wordt er meegedacht en besloten 

over beleidszaken om daarmee een bijdrage te leveren aan een plezierige, veilige, leer- 

en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs op onze school.  

 

De MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden:  

 

Zitting in MR sinds:  Functie:  

Personeelsgeleding:  Joyce Wolters   september 2021  secretaris 

   Jesse Meeringa  september 2021 penningmeester 

   Annique te Hoonte  september 2016   

  

Oudergeleding:  Ilse van der Ende  september 2021 

   Maaike Woessink  september 2018 aftredend 

   Pim Peeters   september 2019 voorzitter  

 

Vertegenwoordiging in de GMR: Janine Overkamp (leerkracht) 

 

 

Werkwijze 

Om ervoor te zorgen dat relevante onderwerpen tijdig aan bod komen tijdens 

MRvergaderingen is een jaarplanning gemaakt. Op basis van deze jaarplanning wordt 

voor elke vergadering de agenda vastgesteld. Op de jaarplanning staan onderwerpen die 

in elke vergadering aan bod komen; dit zijn zowel de aandachtsgebieden die we vanuit 

de MR hebben geformuleerd, als de onderwerpen die aan bod moeten komen conform de 

Wet Medezeggenschap op scholen, zoals het schoolformatieplan en de schoolgids. 

Daarnaast is deze planning aangevuld met specifieke onderwerpen per vergadering.  

 

 

Vergaderfrequentie  

In het schooljaar 2021-2022 heeft de MR 6 keer vergaderd. In januari 2022 heeft dhr. 

H.J. Soepenberg (College van Bestuur) de vergadering ook bijgewoond. Als MR waren we 

in de gelegenheid om vragen te stellen aangaande diverse zaken die spelen op bestuurs- 

en schoolniveau. 

 



Onderwerpen besproken tijdens de MR vergaderingen: 

• School Programma (meerjarenplan om de mogelijke achterstanden a.g.v. de 

coronacrisis in te lopen) 

• Activiteitenplan 

• Jaarplan 

• Jaarverslag (inclusief de financiële stukken) 

• Formatieplan 

• Werkverdelingsplan 

• Schoolontwikkeling 

• Schoolgids 

 

Daarnaast zijn er diverse andere zaken besproken die het afgelopen jaar aan de orde 

waren. Dit betreffen onder andere: 

• NPO gelden (Nationaal Programma Onderwijs) 

• Jaarplanning MR  

• Integraal huisvestingsplan Neede / Gemeente Berkelland 

 

Drie leden van de MR hebben afgelopen schooljaar de cursus MR compleet gevolgd. 

 

 

Speerpunten voor het schooljaar 2022-2023  

De MR wil zich inzetten om op een praktische manier een positieve bijdrage te leveren 

aan de kwaliteit van de school, het beleid en het onderwijs in het bijzonder. Wij hopen 

met onze inzet deze positieve manier van werken te kunnen blijven voortzetten. Naast 

het bespreken van actuele ontwikkelingen welke de school aangaan en de jaarlijks 

terugkerende zaken, heeft ook de toekomst van SBO De Diekmaat & Da Vinci Berkelland 

onze aandacht.  

 

 

Tenslotte 

Als MR hebben wij het voornemen om ook het komend schooljaar kritisch opbouwend te 

kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd. Denkt u dat er een bepaald onderwerp op de 

agenda van de MR moet komen, dan horen wij dat graag.  

 

In dit wederom uitdagende jaar (nasleep corona, ziekte collega’s en de bezetting) willen 

we vanuit de MR personeel, directie, ouders en leerlingen complimenteren hoe flexibel is 

omgegaan met al deze zaken. Door de inzet van iedereen hebben de leerlingen blijvend 

passend onderwijs kunnen volgen en zijn er nauwelijks lesdagen uitgevallen. 

 

 

 

Neede, augustus 2022  

 

 

Namens de MR van SBO Diekmaat & Da Vinci Berkelland,  

Pim Peeters 

 

 

 

 

 

 

 


