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Het schooljaar is alweer op de helft!
De eerste 20-minutengesprekken zijn net achter de rug
en ook de (ijskoude) voorjaarsvakantie is voorbij.
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De Medezeggenschapsraad (MR) is dit schooljaar drie
keer bij elkaar geweest om naast de terugkerende
onderwerpen, de nieuwe onderwerpen te bespreken.
Belangrijk onderwerpen waren het privacy-protocol en
het ouderbetrokkenheidsonderzoek.
Wij houden u door middel van deze nieuwsbrief op de
hoogte van onze werkzaamheden, onze taken en
bevoegdheden.
Veel leesplezier !
Christine, Johan, Angelique, Anne-Marie, Marcel, Arnold,
Elyse en Janine

Hoe lang zit iemand in de
MR?

Meer weten?
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Samenstelling MR SBO Diekmaat
Hierbij stellen alle leden van de MR zich even voor :
Angelique Hogemans (leerkracht)
Ik werk sinds 1998 op de SBO Diekmaat, met een uitstapje
van een paar jaar naar het basisonderwijs.
Het werken met de kinderen op de Diekmaat geeft mij veel
voldoening. Het is mooi om te zien hoe kinderen bij ons
weer zelfvertrouwen krijgen en opbloeien tot een uniek
persoon.

Johan Booyink (leerkracht)
Studeerde in 1977 af aan de pedagogisch academie,
werkte op diverse scholen in Haaksbergen en werkt sinds
2002 op de Diekmaat.
Heeft van 2008-2014 ook al in de MR gezeten en toen
ook in de GMR.
Zit sinds dit jaar opnieuw in de MR.

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.

Janine Overkamp (leerkracht)
Werkt sinds 1992 op de Diekmaat.
Zit sinds 2012 in de MR en dit is dus haar laatste jaar in de
MR. Zij is de voorzitter van de MR.
Ik ben afgevaardigde voor de Diekmaat in de GMR.
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Marcel Kolkman (ouder)
Mijn naam is Marcel Kolkman, vader van Hidde uit groep 7. Ik ben 44
jaar en werk bij Plegt-Vos te Hengelo als projectmanager. Naast
Hidde hebben mijn vrouw en ik een dochter van 8 jaar, Marit. Naast
mijn werk ben ik veel te vinden op het voetbalveld van Sportclub
Lochem waar ik, naast trouwe supporter van Hidde, ook nog zelf
actief voetbal. Ik ben sinds 2014 bij de MR van de Diekmaat en draag
hier met veel plezier een steentje bij aan verschillende belangrijke
onderwerpen die binnen de school spelen.

Elyse Moonen (ouder)
Ik ben Elyse Moonen, moeder van Bente uit groep 8b. Bente heeft nog
twee jongere zusjes die op de Willibrordusschool in Ruurlo zitten.
Ik werk in een (het mooiste) zwembad in Apeldoorn als assistent
manager. Voor het derde jaar zit ik in de MR. Ik vind het erg interessant
om te zien wat er allemaal achter de schermen speelt.
Wij worden o.a. meegenomen in het beleid voor de komende jaren en
onze mening wordt daarin gevraagd. Ook krijgen we een doorkijkje in
de zaken die spelen op Stichtingsniveau (alle openbare scholen in de
omgeving van OPONOA). Voor velen lijkt dit taaie en saaie kost, maar
voor ouders is het belangrijk om te weten wat er allemaal speelt.
Wij als MR hebben voor de Diekmaat niet zo heel veel te doen, omdat
het team (de meesters en juffen) zijn zaakjes erg goed voor elkaar
heeft. Echt een school om trots op te zijn !

Arnold Veerman
Mijn naam is Arnold Veerman. Samen met Anja zijn wij de trotse
ouders van Yun-Ya en Ji-Lin. Yun-Ya zit op de Diekmaat. Omdat ik
graag wat meer op hoogte wilde zijn over wat er op school allemaal
gebeurt en graag een bijdrage lever ben ik lid van de MR. Overdag
werk ik als Kwaliteitsadviseur bij Univé Oost.

Anne-Marie Tammel
Mijn naam is Anne-Marie Tammel, moeder van Job die alweer in
groep 8 van de Diekmaat zit.
Samen met man, drie kinderen en hond woon ik in het prachtige
Beltrum.
In het dagelijks leven werk ik als verpleegkundige in het
Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk.
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Wat doet de MR?
“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.

Een aantal zaken waarover wij
vergaderen komt u wellicht bekend
voor, een aantal mogelijk ook niet.
Onderwerpen zijn onder andere:
Verslag inspectiebezoek, huisvesting,
formatie, financiën en schoolplan.

In de afgelopen vergaderingen hebben
wij gesproken over het privacy
protocol. Wij hebben het protocol
kritisch bekeken en er werkpunten
voor de school eruit gehaald. Wij
denken als MR dat SBO Diekmaat veel
dingen al goed doet. De komende
maanden staat de uitvoering van de
wet Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) op de
agenda.
Verder waren de uitkomsten van het
oudertevredenheidsonderzoek
onderwerp van gesprek. Over het
algemeen zijn ouders tevreden over
SBO Diekmaat. Natuurlijk kwamen er
ook een paar kritische opmerkingen.
Eén opmerking viel op:
U wilt als ouders graag meer betrokken
worden bij SBO Diekmaat.
De enquête geeft echter niet aan waar
u dan bij betrokken wilt worden.
Dit zouden wij graag horen!
Reacties graag naar:
mr@sbodiekmaat.nl
Tegelijkertijd moeten wij constateren
dat het steeds moeilijker is om ouders
te krijgen voor verschillende klussen in
de school. Denk bijvoorbeeld aan de
klussendag, de kerstmarkt en de
sportdag. Uw hulp is onmisbaar!
Belangrijk om te weten:
KLUSSENDAG ZATERDAG 10 MAART
Niet opgegeven om deel te nemen?
U bent natuurlijk van harte welkom!
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GMR

Zittingstermijn

Gemeenschappelijk
MedezeggenschapsRaad

Hoe lang zit iemand in de MR?

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

Elk lid van de MR zit voor een termijn van 3
jaar in de MR en mag maximaal 2 termijnen
(6 jaar) in de MR zitten.

Janine Overkamp is lid van de GMR.
Zij is dan ook de schakel tussen de
GMR en de MR van SBO Diekmaat.

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 Neede



