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Meer weten?          
 

Inmiddels is de MR dit schooljaar ook weer een aantal 
keren (online) bij elkaar geweest om naast de 
terugkerende onderwerpen, nieuwe onderwerpen te 
bespreken. Gelukkig kon dit de laatste keer ook weer 
fysiek.  
Belangrijke onderwerpen waren: actualisatie 
huishoudelijke reglement, plan van aanpak 
afstandsonderwijs, de uitdagingen rondom Covid19 en 
de voorgenomen fusie tussen OPONOA en SOPOW.  
 
Wij houden u door middel van deze nieuwsbrief op de 
hoogte van onze werkzaamheden, onze taken en 
bevoegdheden. 
 
Veel leesplezier ! 
 
Annique, Christine, Derek, Maaike, Mirjam en Pim 



 
 

 
 

              

 
 

    Samenstelling MR SBO Diekmaat & Da Vinci 
 
        Hierbij stellen alle leden van de MR zich even voor  
 

Annique te Hoonte (leerkracht) 
Ik ben Annique te Hoonte, leerkracht op Da Vinci-Berkelland. Sinds januari 2015 zit ik in MR. 
Als MR proberen we een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij 
school op de hoogte kunnen zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren. 
 

Christine Smits (OnderwijsOndersteunendPersoneel) 
Sinds augustus 2002 werk ik met veel plezier op SBO Diekmaat. Tijdens mijn werk in de centrale hal, 
aan de balie, heb ik veel contact met leerlingen, collega's, ouders en andere externen. 
Daarnaast ben ik namens het personeel afgevaardigd in de MR. 
 

Mirjam Rothuis (leerkracht) 
In 2010 ben ik afgestudeerd aan de PABO in Zwolle. Sinds maart 2017 ben ik werkzaam op de 
Diekmaat. Daarvoor heb ik op andere SBO scholen gewerkt in Apeldoorn en Zutphen. Ik heb nog geen 
ervaring met MR-werkzaamheden, maar daar gaat nu verandering in komen. 
 

Derek van Altena (ouder) 
Samen met Ilse zijn wij de ouders van Gijs uit groep 8. 
Ik ben 45 jaar en werkzaam als zelfstandig ondernemer/eigenaar bij SiteWork uit Lochem. Gijs heeft 
een broertje Wiebe van 8 jaar. Ik ben sinds het schooljaar 2018-2019 lid van de MR van de Diekmaat 
en hoop hier mijn steentje bij te kunnen dragen en zo meer betrokken te zijn bij deze mooie school.  
 
Maaike Woessink (ouder) 
Ik ben de moeder van Laurens uit groep 7, Laurens heeft nog een oudere zus, Juliet. Wij wonen in 
Lochem. Ik werk met veel plezier bij het Assink Lyceum als hoofd planning en control. Sinds december 
2018 ben ik lid van de MR, omdat ik het fijn vind om betrokken te zijn bij school en mogelijk een 
bijdrage kan leveren aan de ontwikkelingen op de school. 

 
Pim Peeters (ouder en voorzitter MR) 
Sinds september 2019 maak ik deel uit van de MR als oudergeleding van de Da Vinci. Wij wonen in 
Borculo en als vader van Jonas en Mats vind ik het belangrijk om betrokken te zijn bij de school. In 
het dagelijks leven ben ik werkzaam in het bedrijfsleven en hoop ik vanuit deze invalshoek een 
positieve bijdrage te kunnen leveren aan het team. 
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            Wat doet de MR? 
  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Een aantal zaken waarover wij  
vergaderen komt u wellicht bekend 
voor, een aantal mogelijk ook niet. 
 
Onderwerpen zijn onder andere: 
formatie, financiën en het schoolplan. 
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“Wij behartigen de belangen van 
iedereen die betrokken is bij 
school; leerlingen, ouders en 
personeel. Samen met de GMR 
kunnen we invloed uitoefenen op 
het schoolbeleid. In sommige 
gevallen gaat het om 
instemming, maar vaker om 
advies. Hierbij kan gedacht 
worden aan een wijziging van 
schooltijden of verandering van 
het schoolprogramma. De 
uiteindelijke verantwoordelijkheid 
blijft echter bij het bestuur van 
stichting OPONOA. 

 
Tijdens de afgelopen vergaderingen 
hebben we onder andere gesproken 
over het jaarplan 2020-2021, het 
formatieplan 2020-2021, huishoudelijk 
reglement, voorgenomen fusie 
OPONOA en SOPOW, 
afstandsonderwijs, de jaarrekening 
2020 en begroting 2021 en de formatie 
voor het schooljaar 2021-2022.   
 
Ook hebben wij een gesprek gevoerd 
met het College van Bestuur, waarin 
diverse onderwerpen zijn besproken. 
 

 
 
 
 



 

 
 

     GMR      Zittingstermijn 
      Gemeenschappelijk                                        Hoe lang zit iemand in de MR? 
   Medezeggenschaps Raad 
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De GMR regelt de medezeggenschap 
van OPONOA, de stichting waar onze 
school onder valt. De nieuwe wet op 
medezeggenschap is op een aantal 
punten gewijzigd. De GMR heeft op 
meer zaken adviesrecht gekregen          
(in plaats van instemmingsrecht) 
 
Janine Overkamp is lid van de GMR. 
Zij is dan ook de schakel tussen de 
GMR en onze MR. 

 
Elk lid van de MR zit voor een termijn van 4 
jaar in de MR en mag maximaal 2 termijnen 
(8 jaar) in de MR zitten. 

Meer weten? 
 

Natuurlijk is er veel meer te 
vertellen over wat we doen en hoe 

we het doen. U mag ons altijd 
benaderen over dingen die school 
aangaan in de breedste zin van het 

woord. 
 

MR SBO Diekmaat &  
Da Vinci Berkelland  


