WERKGROEP COMMUNICATIE 02.05.2017
Aanwezig: Sylvia, Line, Colijn, Maria, Kathleen, Anke, Charlotte, Liselotte, Pieter
Verontschuldigd: Marjan en Greet
De website
- Ons doel is de website te moderniseren zodat hij ook op smartphones leesbaar is. Dat is nu
niet het geval waardoor we technologisch achterop hinken. Meer dan de helft van de mensen
surft met een mobiel toestel, waardoor onze site voor die mensen niet duidelijk is.
- Na overleg met Joeri werd beslist om de webruimte op te krikken van "starter" naar
"professional" waardoor we een snellere website hebben met meer webruimte. Die upgrade is
al gebeurd.
- We mogen de site zelf beheren en aanpassen maar zijn dan er dan ook zelf verantwoordelijk
voor. Pieter heeft een mail gestuurd naar Sam met de vraag of we toegang kunnen krijgen tot
de website. Voorlopig nog zonder antwoord, reminder wordt gestuurd.
- Vraag naar bestuurd: kunnen we de site laten ontwikkelen door een firma zodat we
continuïteit hebben en support kunnen verwachten? Kan daar budget voor worden vrij
gemaakt en zo ja, hoeveel?
- Als we toestemming krijgen van het bestuur, gaan we offertes opvragen. We doen dat eerst
via een aparte frigodocs-mail waar we ouders en gekenden de kans geven een offerte te
maken. Daarna gaan we de markt afschuimen zodat we voldoende kunnen vergelijken. Het is
van belang dat we een contract hebben dat ons garandeert dat ook het onderhoud van de site
voldoende wordt opgevolgd.
- Charlotte haar man maakt sites, hij kan al een kijkje nemen...
- Ook Colijn kan een offerte maken voor de nieuwe site via Roularta
- Er wordt gevraagd nog eens te melden aan het team om de "lees-meer" link te gebruiken bij
het posten van foto's op de site zodat je niet eindeloos hoeft te scrollen als je naar een volgend
bericht wil.
- Op de nieuwe site willen we ook een integratie met de facebook pagina
De info aan de gevel
- Aan de gevel hangen 2 kastjes met daarin een info-brochure. De zon heeft zijn werk gedaan
en de brochures omgetoverd in monochrome vodjes :-)
- We willen de kastjes invullen met een duidelijk infobord, op maat van het kastje. Maria
heeft in de kastjes plaats nodig om af en toe meldingen op te hangen. De infoborden moeten
dus een uitsparing hebben om een A4-blad op te hangen. Op de momenten dat er geen
specifieke meldingen zijn, worden de A4-ruimtes gevuld met een mooie foto.
- De tekst op de panelen mag dezelfde zijn als in de info-brochure, enkel de opmaak wat meer
aangepast aan het formaat van de kastjes
- Vraag naar WG infrastructuur: kunnen de kastjes opgefrist worden? Hier en daar een vers
nageltje kan geen kwaad en de verfborstel zal ook welkom zijn. Pieter stuurt mail naar WG
Infrastructuur om dat te melden.
- Vraag aan Marjan: kun jij een ontwerp maken op basis van bovenstaande info, aangepast
aan het formaat van de kasten? Dat ontwerp willen we dan afgedrukt op UV-bestendig
materiaal zodat de zon er niet binnen de kortste keren weer een wit blad van maakt :-)
- Pieter stuur mail naar Saar om na te vragen of we hier budget voor krijgen.
- De bordjes met de fiere melding dat onze school in 1998, toen Colijn nog op onze
schoolbanken zat, een sportieve prestatie had geleverd, mogen stilaan verwijderd worden...

Varia
- Shooloverleg: is er al een datum, wat zijn de agendapunten en wat met de WG verkeer die
nav vorig schooloverleg is opgericht? -> Pieter stuurt mail naar Saar voor verdere opvolging
- Facebookpagina: Anke wil een melding op de facebook pagina dat communicatie enkel
verloopt via de officiële kanalen (mail en telefoon) zodat mensen geen verkeerde
verwachtingen stellen en vragen via FB onbeantwoorde berichten sturen.
TODO's
Pieter:
- mail naar Saar voor aanvraag budget webstie
- mail naar Saar voor schooloverleg
- mail naar WG infrastructuur voor opsmuk kastjes
- reminder naar Sam voor toegang website
Anke:
- melding op site dat berichten enkel via officiële kanalen kunnen
Maria
- melding in Frigodocs dat je ook op onze facebook pagina terecht kunt voor leuke weetjes en foto's over de
school
Marjan
- ontwerp infoborden voor in de kastjes naast de schoolpoort (contacteer me gerust Marjan voor meer info)
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