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Item Omschrijving Wie 
01 Opening 

Grijs = openbaar 
 

Peter 

02  Vaststellen Peter 
02 01 Notulen 

- Geen opmerkingen. Notulen worden vastgesteld 
 

Peter 

02 02 Agenda 
- Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 
 

Allen 

   
03 Binnengekomen post 

 
 

04 Mededelingen 
 

 
05 Informatie vanuit school 

 
 

06 Agendapunten 
 

Allen 
06 01 MACON / factsheet 

- Wat onduidelijkheid over manier van lezen, afkortingen en 
inhoud MACON 

- MACON is houvast voor mensen die werkzaam zijn in 
onderwijs; vraag is  

- hoeveel ouders hiervan zouden moeten begrijpen 
- Christel zal op 18/5/16 toelichting geven aan deel 

oudergeleding MR 
- Huub gaat poging wagen om soort leeswijzer te maken voor 

MACON 
- Bedoeling is om helder aan ouders te kunnen uitleggen wat 

MACON concreet voor dit jaar betekent 
 

Huub 

06 02 Ouderbetrokkenheid 
- Vanuit gemeente en overkoepelende onderwijsorganisatie 

bestaat de wens dat op eenzelfde wijze met gelijke 
woordkeuze wordt gecommuniceerd over normen en waarden 
onder de noemer ‘Osse manieren/Zo doen we dat in Oss’ 

- Samenwerkingsovereenkomst zal worden aangepast door 
Joyce 

- Elk jaar dient toestemming te worden verkregen van ouders 
over bekend maken van naw-gegevens, foto’s en 
mailadressen. Een werkgroep zal bekijken op welke wijze dit 
geregeld kan worden 

- Ouders er op wijzen dat andere ouders als bcc gebruikt 
moeten worden om te voorkomen dat mailadressen openbaar 
worden 

- Op agenda MT moet ouderbetrokkenheid gezet worden. 
Vervolgens zal MT stand van zaken doorgeven aan MR en zal 
MR bekijken welke acties uitgezet kunnen worden. Vervolg op 
14/6 

MT 

06 03 Ouderbijdrage 
- Huub, Leontien en Ellen gaan richtlijnen opstellen over de 

(on)mogelijkheden met de ouderbijdrage, waarbij Arjan aan 
zijlijn zal kunnen bijstaan bij financiële vragen 

- Bekeken dient te worden waar geld beste ingezet kan worden. 
Waar komt het het meest tot zijn recht.  

 

MT/Arjan 

06 04 Aftredende MR leden / verkiezingen 
- Aftreden MR: 

Peter 
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Item Omschrijving Wie 
o 2016: Ellen, Evelyn en Arjan o 2017: Christel, Marcia, Ted en Anubha o 2018: Leontien, Peter en Thomas 

- Deelnemen aan MR en OR dient van hulpouderlijst gehaald te 
worden. Ellen vraagt bij docenten na of zij wellicht 
geïnteresseerden kennen 

- Marcia en Ted nemen initiatief met betrekking tot nieuw MR-lid 
 

06 05 Gezamenlijke afsluiting OR/MR 
- Onderdelen: terugblik, vooruitblik en actueel onderwerp 
- infographic over ouderbijdrage 
- mogelijk actueel onderwerp: mediawijsheid: 
- ouders in mails anders ouders als bcc gebruiken o cyberpesten o social media o gastspreker uitnodigen voor presentatie 
- Leontien gaat informatie inwinnen en zal Peter informeren 
 

Peter 

06 06 Jaarsverslagen 2013/14 en 2014/15 
- Peter en/of Arjan en/of Patrick zal jaarverslag maken 
- Op agenda van 14 juni 

Peter 

07 Actie- en besluitenlijst 
 

 
08 Rondvraag 

 
 

09 Sluiting Peter 
 


