Werkgroep communicatie 12/11/2015
Aanwezig: Anke, Maria, Pieter, Marjan, Benjamin, Ton, Bjorn
Verontschuldigd: Colijn, Christy, Natacha, Tom, Robin, Lieven
Afwezig: Benjamin, Helen

Werking van de groep
- Welkom aan Ton. Ton en Natacha (ouders van Yoran) zullen onder elkaar afspreken wie
van beiden naar de werkgroep komt. Misschien in beurtrol.
- Lieven komt niet naar de vergaderingen, maar hij ontvangt nog het verslag en we mogen
een beroep op hem doen om teksten na te lezen
- Robin ontwerpt affiches maar komt normaal ook niet meer naar de vergaderingen.
- Christy had zich opgegeven als kandidaat, maar dat was eigenlijk per vergissing. Ze kan
voorlopig niet komen naar de vergaderingen, maar wil wel helpen als dat van pas komt.
- Marjan komt meestal wel, het hangt af van de onderwerpen.
- We zullen Pieter moeten missen van februari tot mei, want dan zit hij in het buitenland.
- We hebben nog geen nieuwe voorzitter en daarmee ook geen link met het bestuur. Bjorn
brengt dit aan op het team.
- Van Benjamin en Helen hebben we niets gehoord. We moeten efficiënt kunnen werken
en weten op wie we kunnen rekenen. Maria mailt naar Helen en Benjamin.
Klasblogs
De kleuterblogs op de website worden goed bijgewerkt. Van het lagere verschijnt er te weinig.
Dat was nochtans een teamafspraak. (= output voor inspectie) De feedback geraakt niet altijd bij
de leerkrachten, maar de blogs worden wel goed bekeken, samen met kinderen, samen met
grootouders, …
Bij de 4de leefgroep en zelfs in 3de (Warre) zouden kinderen dat zelf kunnen, want het is echt niet
moeilijk. Een leerkracht (Bjorn) zou kunnen rondgaan in de klassen om het uit te leggen.
Bjorn brengt op team.
Foto’s afhalen van de website lukt niet. Zit er een bescherming op? Wordt ook op team
gevraagd.
Uniformiteit: leerkrachten hebben geen bezwaar tegen verbeteren van teksten en lay-out.
Beurtrol oudercontact
We dachten eraan om een beter systeem te zoeken voor het invullen van de beurtrol. In de
meeste klassen gebeurt dit op papier in de klas, bij anderen ook digitaal. Dit zorgt voor
frustraties wegens een overvloed aan reply’s. Bovendien is er het risico om met verschillende
mensen tegelijk voor hetzelfde tijdstip kiezen. Een doodle schiet hiervoor tekort en we moeten
rekening houden met mensen zonder mail.
Daarom: niets digitaal – alles uithangen. Ouders moeten komen naar de klas.
Geplande activiteiten
Werkgroep evenementen plant vanavond. We moeten ook vragen aan andere werkgroepen om
data direct door te geven. Voor Robin is het belangrijk om zo vlug mogelijk zoveel mogelijk

informatie te krijgen.
Anke wil het aanspreekpunt zijn tussen de werkgroep evenementen en Robin. Zij kijkt
ontwerpen na voor ze gedrukt worden.
Indien te kortbij of teveel voor Robin, mogen we Marjan aanspreken.
Wij vinden de fuif heel belangrijk voor communicatie en we hopen dat hij elk jaar opnieuw
doorgaat. Op die manier kun je opbouwen.
Resultaten van de werkgroep evenementen:
18 december winteractiviteit – verantwoordelijke: Greet C & Inge (Yuna)
20 februari: vreemde tafels – verantwoordelijke: Klaar
12 maart quiz- verantwoordelijke: Sabine
27-29 mei kampeerweekend – verantwoordelijke: Greet O & Aaike
30 augustus: ijsbrekersdag in ’t nieuw – verantwoordelijke : Ciska
Geen fuif dit schooljaar: er werd afgesproken om telkens om de 2 jaar de fuif te organiseren, het
andere jaar is er kampeerweekend.
In de Frigodocs de activiteit van 18 december al aankondigen! = op vrijdagavond na school
Facebookpagina De Vlieger Oostende
Vroeger bestond pagina Leefschool De Vlieger als persoon. Daarna is er een nieuwe pagina
gekomen waarop je kan leuk vinden en reageren.
De vroegere moet opgegeven worden! Ouders posten er nu nog dingen op.
Sommige ouders zoeken een community. Dat zou een besloten pagina moeten worden, met
moderator, waar je als lid moet goedgekeurd worden. Maar we vrezen dat er heel wat ballast op
zou komen.  Geen taak van de school. We zouden teveel miserie binnenhalen
Iedereen: foto’s van activiteiten doormailen naar Anke om op Facebook en website te zetten. (vb
sportwedstrijden Kaat)  team
Varia
Oproep naar team om consequent/rechtlijnig te zijn.
-

In de ene klas te laat, moet voor de andere klas ook te laat zijn. Het mag niet gebeuren
dat broer gewoon in de kring mag, terwijl zus een briefje moet halen.
Niet de ene dag later starten dan de andere.
Niet: kinderen berispen omdat ze te laat zijn en zelf niet het goede voorbeeld geven.
Team en de werkgroep: ook op andere gebieden het goede voorbeeld blijven geven: niet
op voetpad fietsen, geen snoep toelaten, niet verkeerd parkeren, …

De werkgroep heeft de taak om te signaleren, niet om verder op te volgen. We moeten dus ook
niet verder reageren naar ouders.

TO DO
Op
Bjorn

op team brengen:
- Nieuwe voorzitter nodig = link met bestuur
- Klasblogs – voorstel om rond te gaan naar klassen
- Foto’s afhalen van de site = beschermd?
- Beurtrol oudercontact: enkel op papier
- Foto’s activiteiten doormailen naar Anke
-

Maria

Verslag: Maria

-

mail naar Helen en Benjamin
winteractiviteit aankondigen in Frigodocs

