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Topics

1.

website: draaiboek klasdag en verklaring gebruikte termen

2.

website: 360° zicht klassen

3.

website: foto’s downloaden

4.

website: mobiel

5.

Facebook: groep per klas

6.

Facebook: schoolfoto’s op privé

7.

Google-agenda

8.

schooloverleg

9.

oproep team

Bespreking
Agenda
No.
1

2

Omschrijving

Nieuwe ouders zouden heel blij zijn met een draaiboek van een dag in de
klas. Komt aan bod in eerste leefgroepvergadering in september, maar als je
die mist, mis je de info.
⇛ Verslag leefgroepvergadering standaard naar alle ouders.
⇛ Starterskid(t)t: link mailen naar nieuwe ouders.
⇛ Bijna alle info staat op de website en er is een zoekfunctie.
⇛ Draaiboek bestaat al op Smartschool voor vervanging van leerkrachten.
Kan zonder veel aanpassingen op de website geplaatst worden.
⇛ Leerkrachten: nieuwe ouders ‘vastpakken’ om dingen uit te leggen.
⇛ Vraag van de week in Frigodocs. Iedereen: vragen doorspelen aan Maria.
(vb tekst Vliegerlied te vinden bij downloads, wat is schooloverleg,..)
⇛ verslagen werkgroepen op website. Pieter nog eens op schoolraad
brengen.

Website mobiel maken, dus smartphone- en tabletvriendelijk:
Dit betekent helemaal van 0 beginnen en Sam heeft hier geen tijd. Hij is
bereid om de sleutels af te geven, maar dan is het helemaal aan ons = hele
verantwoordelijkheid.
Wij vinden het responsive maken heel belangrijk en we zullen er niet lang
meer van onderuit kunnen.
Pieter, Colijn en Kathleen maken een mail met vragen aan Sam. Wordt via
Maria aan Sam doorgestuurd.
We informeren Joeri als CODI over het belang van mobiele websites voor de
hele scholengroep.
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Foto’s zijn moeilijk te downloaden van de website en niet in hoge resolutie.
Antwoord Sam (ICT):
Ze worden verkleind om mooi genoeg te presenteren op de site en omdat
anders de opslagcapaciteit te vlug zou overschreden worden.
Wel mogelijk: Flikr-account voor het bewaren/tonen van foto’s, met op de
site link naar de fotogalerij.
De kenners onder ons vinden het eigenaardig dat de opslagcapaciteit zo vlug
zou overschreden worden, tenzij… alle scholen van de scholengroep op
hetzelfde domein staan.
Foto’s op twee plaatsen opslaan lijkt ons te omslachtig voor leerkrachten.
⇛ gerichte vragen stellen aan Sam over achterliggende structuur
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360° beeld van de klassen:
Bestond op oude website
Nieuwe beelden nodig indien we hiervoor kiezen, maar is het nodig? Is het
de tijdsinvestering waard?
⇛ Niet prioritair
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Aktie?
(J/N)

Facebookgroep per klas
We laten de ouders vrij om dat te doen, maar niet georganiseerd door de
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school. In het verleden zijn daar minder goede ervaringen mee.
6

7.
8.
9.

Een ouder meldde dat er steeds meer schoolfoto’s op privé-Facebook gezet
worden door ouders.
We vragen de ouder in kwestie wat het probleem precies is: één ouder of
steeds meer ouders die publiceren? Onze indruk was anders. Gericht de
ouder(s) aanspreken die over de schreef gaan lijkt ons best.

J

Google-agenda op website: hij staat erop, maar Maria en Anke weten niet
hoe te delen. Colijn en Kathleen pakken het aan.
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Schooloverleg: tijdige communicatie naar ouders!! Maria vraagt Saar om op
te nemen met team/bestuur

J

De mail met oproep om middagopvang over te nemen van team, kwam niet
goed over, vooral wegens te kortbij en te weinig omkadering.
Beter vaste dag met nodige uitleg aan ouders, vb telkens laatste vrijdag voor
vakantie.
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Wie?

TO DO

Maria

vragen aan team: verslag LV naar alle ouders/ ouders ‘vastpakken’ met info/
schooloverleg/ vaste dag middagopvang
starterskid(t) link mailen nieuwe ouders
draaiboek op website
‘vraag van de week’ in Frigodocs
belang van mobiele sites naar Joeri
Meer uitleg vragen aan Maud/Ciska ivm facebook

Pieter
Colijn
Kathleen
Colijn
Kathleen
Pieter

gerichte vragen aan Sam over structuur/responsive maken/ foto-opslag

iedereen

‘vraag van de week’- ideeën mailen naar Maria

google-agenda van website delen
aandringen: verslagen werkgroepen naar Maria voor website

Agendapunten volgende vergadering
Omschrijving
1 Opvolging website: draaiboek klasdag /responsive
maken/Google-agenda/foto’s
2 Schooloverleg
3 Opvolging Facebook-foto’s delen op privé
4
5
6

Volgende vergadering
Datum/tijd

volgens noodzaak

Plaats

?

Verslag: Maria

Wie

