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Bs Mandegoud is onderdeel van Stichting Lauwers & Eems. In het afgelopen schooljaar is Henrieke 

Sakey als ad interim directeur  eindverantwoordelijk voor Mandegoud.  

 

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.  

 

Een aantal onderwerpen uitgelicht 

Corona 

Het besluit de scholen tijdelijk te sluiten om verspreiding van het Coronavirus te verminderen 

betekende dat op zeer korte termijn het lesgeven op afstand georganiseerd moest worden. Daarna 

moest het op afstand leren gestructureerd worden. Hier is door de leerkrachten heel veel werk 

verzet om lesgeven op afstand gestalte te geven.  Voor zover dat kon zijn de maatregelen  met de MR 

besproken.  

Helaas heeft Corona er wel voor gezorgd dat een aantal activiteiten zoals de schoolreisjes en de 

musical geen doorgang konden vinden. Waar mogelijk is dit vervangen door alternatieven zoals een  

film voor groep 7- 8.  

 

Invoeren continurooster 

Het eventueel invoeren van het continurooster stond dit jaar op de agenda van de MR. Een enquete 

om te inventariseren wat de ouders wilden was al gepland. De eisen om weer open te mogen als 

scholen, betekende dat dit in een stroomversnelling kwam.  Uit de enquete bleek dat de overgrote 

meerderheid van de ouders voor een continurooster kozen.  Op deze gronden is dan ook besloten 

door te gaan met het continurooster.   

 

Invalproblematiek 

De invalproblematiek is verder uitvergroot door de corona maatregelen. Gelukkig is het tot nog toe 

tot sporadisch uitval van lessen gekomen.  

  

Schooljaarplan 

Dit jaar is het hoofdthema Begrijpend lezen en luisteren. Hiervoor is een nieuwe lesmethode 

uitgezocht (Atlantis) waarvan de eerste ervaringen positief zijn. 

 



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! 

 

 


