Raad&Daad E-nieuws - extra
Tweewekelijks verschijnt Raad&Daad E-nieuws met actualiteiten, tips en praktijkvoorbeelden voor
de ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR). Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van
wet- en regelgeving, informeert u over uw bevoegdheden en helpt u uw taak met succes uit te
voeren. Deze service is exclusief voor schoolleden. Bel bij specifieke vragen gratis onze MRadviseurs via 0800-5010.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vanwege een nieuw initiatief van OUDERS & COO ontvangt u dit extra Raad&Daad E-nieuws
Vanaf 1 januari opent PLEIN17 haar deuren: uw school kan samen
met OUDERS & COO de ouders op een eigentijdse manier bij
school betrekken zonder dat u er veel aan hoeft te doen. Wij
hebben het werk al voor u gedaan. Op het virtuele PLEIN17 – het
online kennis- en informatiecentrum in onderwijsland – vinden
ouders alles wat hen interesseert over onderwijs en opvoeding en
de school van hun kinderen. Daarbij is ook veel te vinden, leren en
beleven voor de OR en MR.

Investeren in de toekomst met PLEIN17
PLEIN17 is baanbrekend in het gebruik van gaming software. Met basiscursussen voor de OR en MR, een
plek waar je samen kunt komen met OR- en MR-leden uit het hele land om ervaringen en ideeën uit te
wisselen en toegang tot alle OR- en MR-informatie die OUDERS & COO te bieden heeft.
U kunt met uw avatar vanuit het hoofdplein naar allerlei themapleinen lopen. Het centrale ontmoetingsplein
staat vol met planten, waterpartijen, zitjes en themawinkeltjes: een perfecte plek om elkaar te ontmoeten en
te shoppen voor interessante opvoed- en
onderwijsproducten.
Loop door naar het Cursus Plein voor handige informatie
voor de MR en OR. Bekijk filmpjes, volg een cursus en
download meteen het modelreglement MR. Op het
Speelplein kunt u met ouders en schoolmedewerkers de
spellen Bouw je Ideale School, Dilemma of Dialoog spelen.
Het Stadhuis geeft u de laatste overheidsinformatie.

Weet u het even niet meer?
Bij de snackautomaat krijg u geen broodjes frikandel, maar wel kant- en klare antwoorden op al uw OR- en
MR-vragen. En in de digitale kiosk kunt u snel en makkelijk Raad&Daad-brochures downloaden. In een
vergaderzaaltje houdt u uw OR- of MR-vergadering, zonder dat u uw huis uit hoeft.
Voor iedereen een aansluiting op maat!
Ook u kunt PLEIN17 op. Vanaf 2014 kunnen scholen kiezen uit 3
aansluitingen: Basisaansluiting, Basismin en Basisplus. De huidige
contributie van uw school wordt automatisch omgezet in de
Basisaansluiting, waarin een proef op PLEIN17 van 3 maanden zit!
Onlangs hebben alle aangesloten scholen, uw school dus ook,
hierover een informatiebrief ontvangen. De aansluiting wijzigen in
Basisplus, waarin een vast abonnement op PLEIN17 zit kan ook.
Dat kan op www.ouders.net.

Tip!
Loop alvast een stukje door de virtuele
wereld van PLEIN17.
Klik hier voor het filmpje.
Op onze site staat meer informatie
over PLEIN17!

OUDERS & COO is de landelijke organisatie van en voor ouders, ouder- en medezeggenschapsraden in
het christelijk en oecumenisch onderwijs. Kijk voor meer informatie op www.ouders.net.
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