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De samenstelling van de MR 2020-2021

De Medezeggenschapsraad van De Regenboog –
De Wingerd bestaat uit ouders en personeel:
- Diana de Kwaadsteniet, voorzitter (ouder)
-Han de Groot (ouder)
-Sanne de Koeijer , secretaris (leerkracht)
- Robby de Braal, (ouder)
-Véronique Inghels (leerkracht)
-Elke D'haen (onderwijsassistente)

Sanne en Diana hebben aan het einde van het
schooljaar afscheid genomen van de MR. We
willen hen hartelijk danken voor hun inzet. Sanne
wordt vervangen door Els Freijser. Diana wordt
vervangen door Isabelle Dieleman.

Besproken onderwerpen
(voor meer informatie verwijzen wij u naar de notulen op de website www.wingerd-vso.nl )

• Functioneren van en taakverdeling binnen MR
• Informatieoverzicht t.a.v. teldatum
• Formatieplan
• Vakantierooster
• Themavergadering tussen leden ouderraad en medezeggenschapsraad
• Huishoudelijk reglement
• MR-verkiezingen
• Strategisch beleidsplan
• Fusie Korre-Respont: OZEO
• Werkverdelingsplan
• Contactpersonen aangesteld tussen OMR en PMR

De PMR heeft ingestemd met het concept werkverdelingsplan en een enquête uitgezet 
onder het personeel.

Samenstelling MR 2020-2021
Achterste rij, v.l.n.r.: Diana de 
Kwaadsteniet, Robby de Braal, Han de 
Groot.Han de Groot
Vooraan v.l.n.r.: Sanne de Koeijer, 
Véronique Inghels en Elke D'haen.

De Wingerd (afd VSO)

http://www.wingerd-vso.nl/


Fusie de Korre-Respont

Vanuit de GMR is de MR steeds geïnformeerd over alle stappen die genomen zijn in het
proces om tot een fusie te komen tussen stichting De Korre en stichting Respont. De
scholen onder deze stichtingen dragen samen zorg voor al het specialistisch onderwijs in
Zeeuws-Vlaanderen. Wij gaan samen verder onder de naam Ozeo.

Heeft u vragen of op-/aanmerkingen?
U kunt contact opnemen met de medezeggenschapsraad via 
het volgende emailadres: mr.regenboog@ozeo.nl

Meer informatie…

Corona

Tijdens de tweede schoolsluiting hebben wij als medezeggenschapsraad digitaal 
vergaderd. We hebben gesproken over de plan van aanpak bij de heropening van de 
scholen.
Er is een coördinator die alle zaken rondom corona aanstuurt, aangenomen. Deze 
persoon houdt voor de hele stichting de communicatie van de veranderende 
maatregelen up-to-date. Er zijn gratis zelftests voor personeel en leerlingen beschikbaar 
gesteld.

Voorstellen MR-lid: Isabelle Dieleman

Hallo, Ik ben Isabelle Dieleman, mama van Jing
Dieleman uit VSO-A1.
Ik heb mij aangemeld om deel te nemen in de 
MR omdat ik meer betrokken wens te zijn met 
alles wat er speelt op school. Nadenken over 
visie en beleid doen we als ouders en team 
samen. Dat maakt het een fijne school voor 
iedereen.
Zelf ben ik jaren leerkracht geweest op een 
basisschool. Toen nam ik ook een tijd deel aan 
de MR van die basisschool.
Nu hoop ik de ouders te mogen 
vertegenwoordigen in de MR van de 
Regenboog- de Wingerd.
Het lijkt mij goed om inhoudelijke vraagstukken 
op school vanuit 2 kanten te bekijken.


