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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Dagelijks worden er op school allerlei besluiten 
genomen. Deze hebben invloed op het onderwijs aan de 
kinderen en ook op het werk van de personeelsleden. 
Daarom hebben ouders en personeelsleden inspraak op 
het beleid van de school. Die inspraak is geregeld via de 
Medezeggenschapsraad (MR). 
 
Er zijn met de start van het nieuwe schooljaar 
wisselingen geweest in de samenstelling van de MR. Alle 
MR leden stellen zich voor in deze nieuwsbrief aan u 
voor. 
 
Wij houden u door middel van deze nieuwsbrief op de 
hoogte van onze werkzaamheden, onze taken en 
bevoegdheden.  
 
Mochten er vragen zijn, is de MR per e-mail bereikbaar  
via mr@sbodiekmaat.nl. 
 
Veel leesplezier! 
 
Annique, Jesse, Joyce, Laurie, Ilse 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. 
 

Jesse Meeringa (leerkracht) 
Ik ben Jesse Meeringa leerkracht van groep 6-7. Ik woon in Hengelo samen met mijn vriendin en onze 

tweelingdochters van bijna 2 jaar. Ik ben op dit moment alweer vier jaar werkzaam op SBO de 

Diekmaat. Ik heb vorig jaar zitting genomen binnen de MR, omdat ik graag mee wil beslissen over het 

beleid van de school. Ik hoop hierin mijn steentje te kunnen bijdragen namens mijzelf en mijn 

collega's. 

 

Joyce Wolters (leerkracht) 
Ik ben Joyce Wolters leerkracht van groep 4-5. Ik woon in Eibergen samen met mijn 2 dochters Yara 

van 11 en Jill van 9 jaar. Op de basisschool van mijn kinderen, heb ik 4 jaar in zitting gehad in de MR. 

Ik heb daar de nodige ervaring opgedaan en daarom wil ik mijn kennis gebruiken om ook hier op 

school, maar dan in de rol van medewerker, mijn collega's in de MR te kunnen vertegenwoordigen.  

Ilse van der Ende-Sligman (ouder)  
Ik ben de moeder van Jip uit groep 7. Naast Jip hebben we ook nog een dochter Puck. We wonen op 
200 meter afstand van de Diekmaat in Neede. Ik werk binnen het UWV. Hier ben ik werkstroomleider 
in een groot visie programma van Uitkeren. Hierin is ons uitgangspunt ‘samen iedere dag een beetje 
beter’. En vanuit deze hoek wil ik ook graag met mijn inzichten en ervaring een steentje bijdragen aan 
deze mooie school. 

 
Laurie Stegeman-van Rijn (ouder) 
Ik ben de moeder van Jari in groep 5. Naast Jari hebben we ook nog een zoon Lasse van 7 jaar. We 
wonen in Haaksbergen. Ik werk als leerkracht op het speciaal basisonderwijs in Enschede. Dit doe ik 
al 13 jaar met veel plezier. Voor mij is het de eerste keer dat ik deelneem aan de MR. Ik vind dit een 
leuke uitdaging en ben graag betrokken bij de school van mijn zoon. Binnen mijn werk gebruiken wij 
de slogan ‘Ieder kind een kans’. Ik sta hier volledig achter en denk vanuit dit uitgangspunt graag mee 
met de Diekmaat. 
 

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 onze jongste zoon Jonas zit in groep 8 van de Da Vinci. Jonas heeft nog een oudere broer 
Mats. Als ouder 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? 
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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 vergaderingen wordt er 
gesproken over diverse onderwerpen.  
Het jaarplan, het formatieplan, de 
jaarrekening, de begroting en de 
formatie voor het nieuwe schooljaar.   
 
Eén keer per jaar hebben wij een 
gesprek met het College van Bestuur, 
waarin diverse onderwerpen worden 
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) 
 
 

 
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  


