
Notulen dMR-vergadering PWA-school  
Aanwezig: Geert-Jan Zoetekouw, Erik van Tuil, Ellen Weel, Margriet Knetemann en Esther 
Elings 
Datum: 8 oktober  
Aanvang 19.00  
 

1. Welkom 
 

2. Ingekomen stukken 
Geen 
 

3. Inbreng team 
a. Website bekijken 

Pluspunten uit schoolgids benoemen in visie. De connectie met het dorp, de 
kleinschaligheid, scores, link naar scholen op de kaart.  
 
Nieuwsbrieven wel of niet op de site: heeft het toegevoegde waarde voor de 
ouders van school?  Mooie opzet voor maken. 
Voor nieuwe ouders is het wel prettig om de nieuwsbrief op te zoeken. 
 
Informatiekanaal hoe gaan we communiceren? Voorbeelden zijn social 
schools of parro. Hier zit ook agenda in. Alles meer in één. Peilen om te 
meten. Hoe wordt de site bezocht? Kijken onze ouders naar de website? 
Enquête voor maken.  
 
Kopje even voorstellen: informatief stukje over wat leren ze in de groepen. 
Quotes van leerlingen. 
 
Documenten: Kompas van fluvium erbij. Terugkoppelen naar Jeroen. Ouders 
die aanwezig zijn geweest/mr? Graag ook exemplaar. Ook op de site. 
 
Wanneer de nieuwe website online komt. Erik en Geert-Jan kijken hem eerst 
na. Laten Margriet weten als het aangepast moet worden. 
 
 Kan het logo nog aangepast worden? → Nee. Misschien foto van 
schoolfotograaf op die plek met bord? 
 
Ouderportal controleren heeft iedereen gegevens? Communiceren of uit 
schoolgids. 
 

b. concept Schoolgids goedkeuring per mail. dMR mee akkoord. 
 

c. Professionaliseringsplan: besproken en per mail graag goedkeuring geven. 
Achterbladen bij voor het tekenen. Graag voor herfstvakantie leveren. 
 
Erik is voorzitter. graag in samenspraak agenda maken. Esther maakt 



notulen. 
 

d. Missie/visie traject. Vraag aan dMR oudergeleding. Sterkte zwakte analyse 
graag maken voor de PWA. SWOT. Uiteindelijk tot vier sterke en vier zwakke 
punten komen. 
Voor wanneer ontvangen? eind november 
 
 

4. GMR:  
 
Geen bijzonderheden. 
 

5. Rondvraag: 
  
Ouderbijdrage klopt dit nog?  
Makkelijker om één keer te doen. De prijs van het schoolreisje is het steeds 
verschillend. Formulier vrijwillige ouderbijdrage aanpassen. Kan ook via machtiging 
of via parnassys. Ellen gaat dit nakijken. 
 
Aanmeldingen godsdienstles? tot nu toe 2. 
 
Datum volgende vergadering: 10 december. 19.00. 
  

6. Sluiting  
 
 


