
Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2019 

 

Mandegoud is onderdeel van Stichting Lauwers & Eems. Directeur Eddy Lukje, is naast de scholen ‘De Octopus’ uit Eenrum 

en ‘De Lydinge’ in Leens ook eindverantwoordelijk voor Mandegoud. De dagelijkse leiding wordt verzorgd door Henrieke 

Sakey. 

 

Wat is de Medezeggenschapsraad? 

De MR heeft als doel zowel de ouders als teamleden van onze school te vertegenwoordigen. We proberen kritische vragen 

te stellen en mee te denken naar oplossingen als er problemen zijn. Maar ook proberen we geluiden van andere teamleden 

en ouders te laten horen. 

 

Leden medezeggenschapsraad 

Herman Hegge (voorzitter), Jolanda Oostema en Kim Bos zijn lid vanuit de oudergeleding. Nienke Compier en Sieneke 

Zijlstra zijn lid vanuit de personeelsgeleding.  Daarnaast schuift Peter-Edward Bos ook aan bij de vergaderingen als lid van 

de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en Henrieke Sakey voor de informatievoorziening in haar rol als 

schoolleider.  

 

Dit jaar hebben wij afscheid genomen van Franca Valstar, die geniet van haar vrije tijd nu zij met pensioen is gegaan. Via 

deze weg, wil de MR haar dan ook nog hartelijk bedanken voor haar inzet! 

 

Een aantal besproken onderwerpen uitgelicht 

Invalproblematiek 

Bij uitval van een leerkracht zetten de collega’s al zich meer dan maximaal in om alle groepen te bedienen van goed 

onderwijs. Het zorgen voor invallers wordt namelijk steeds moeilijker. De zogenaamde invalpool is opgedroogd. Dit is een 

structureel landelijk probleem wat buiten de invloedsferen van de school ligt en waarbij hulp is gevraagd van de politiek. 

Het blijft een zorgelijke situatie waar vooralsnog geen oplossing voor is. De schoolleider houdt het MR hiervan op de hoogte 

en het MR concludeert dat de leerkrachten zich volop inzetten om binnen hun invloed de kinderen passend onderwijs te 

blijven bieden. 

 

Schooljaarplan 

De afgelopen twee jaar was het thema Rekenen. Dit jaar is het hoofdthema Begrijpend lezen en luisteren.  

 

Resultaten CITO 

De gemiddelde score op de cito toets is 533.7 (inclusief wegingsfactoren). Het landelijk gemiddelde is 535.7. ondergrens id 

523.4 ). Dat betekent een groene score. Mandegoud scoort al 7 jaar “groen”! 

 

Enquête 

De enquête (tevredenheidsonderzoek) is enthousiast ingevuld door ouders, leerlingen en personeel. Gemiddeld bleek dat 

men tevreden is over de school en de aanpak. 

 

Formatie 

Elk jaar wordt opnieuw gepuzzeld over de formatie voor het nieuwe schooljaar. Dat betekent niet alleen de urenverdeling 

van de vaste leerkrachten over de verschillende klassen en wat aan extra personeel nodig is (en mogelijk), maar er wordt 

ook gekeken naar de leerlingen zelf: wat heeft een groep nodig. De formatie is weer gelukt, de uren zijn verdeeld en waar 

nodig zijn klassen opgesplitst om de grootte van de groep kleiner te maken en de kwaliteit van het onderwijs gehandhaafd 

blijft. 

 

Samenwerking en vergaderingen 

In ieder geval vier keer per jaar komt de MR bijeen voor een vergadering. Hierin worden meerdere punten besproken, zoals 

mededelingen vanuit de bestuurder (via Henrieke), nieuws vanuit de GMR (via Peter Edward), formatieplanning, resultaten 

cito, etc. 

Indien nodig, houden we elkaar tussentijds met relevante informatie, al dan niet via mail, op de hoogte. Tot dusver verloopt 

de samenwerking tussen de verschillende leden en lagen prettig en is er sprake van laagdrempelig contact. 

 

Tot slot 

Hebt u opmerkingen, vragen of andere zaken die u wilt delen met de MR, spreek dan gerust één van de leden aan! 

 

 


