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Omschrijving

‘uit bestuur’ in Frigodocs
Er komen telkens puntjes uit het bestuur in de Frigodocs. Kort en bondig,
wat relevant is voor de ouders.
Communicatie tussen werkgroepen
Tot nu toe was er weinig informatie–uitwisseling tussen de werkgroepen
waardoor zaken gemist worden. Het bestuur ijvert ervoor dat er meer
doorgegeven en samengewerkt wordt.
Op de website is er, bij downloads, plaats voorzien voor verslagen uit de
werkgroepen, maar enkel onze werkgroep maakt er gebruik van.
Pieter doet een oproep naar de voorzitters om de verslagen naar Maria te
mailen, die ze dan op de website zet, met een link voor ouders in de
Frigodocs.
1ste stap: voorzitters met hun mailadres in de Frigodocs, met melding dat
ouders ideeën en opmerkingen aan hen kunnen doorgeven.
Pieter bezorgt Maria de mailadressen.
Foto’s van gezinnen

N
J

N

Klasse voor ouders publiceerde een artikel over een fotogalerij op een
school waarop gezinnen geportretteerd worden met hun talenten. Zie deze
link

Volgende vergadering werken we een concept uit voor iets gelijkaardigs.
Pieter kan in september fotograferen, zodat de foto’s tegen oktober kunnen
uithangen.
Mogelijkheden:
4

Gezinnen die hun hobby’s/talenten tonen via attributen
Klederdracht
Vragen wat ze willen tonen

Evaluatie schooloverleg

N

+ goed / goed voorbereid
+ veel volk
- infrastructuur / akoestiek / zichtbaarheid scherm
+ opvang kinderen
+ zondagmorgen (mits een uitzondering)
- interactief karakter gaat verloren door grote groep
- startmoment werd door heel wat ouders niet gerespecteerd
- taakverdeling niet zo duidelijk
Besluit: formule bewaren→ datum meteen op jaarplanning zetten.
Werkgroep evenementen neemt het als volwaardig evenement op in de
kalender.
Een soort auditorium zou welkom zijn → denken aan polyvalente zaal van
middenschool of misschien wel Grote Post, maar extra kosten vermijden.

2

Proberen om vergadering en receptie in verschillende lokalen te laten
doorgaan, zodat laatkomers niet storen.

5

Starterski(d)t

J

De starterski(d)t werd dit schooljaar niet ge-updated. De wil was er wel, de
teksten werden nagezien, maar uiteindelijk zijn de foto’s niet getrokken
geraakt. Met excuses van Saar en Maria. Nu loont het niet meer de moeite
voor dit schooljaar, aangezien er nog slechts enkele kindjes moeten
instappen.
We zorgen er wel voor dat hij tegen de start van volgend schooljaar perfect
in orde is. Maria vraagt Anke om haar correcties naar Marjan te mailen.
6

Nieuwe Frigodocs

J

Jammer dat Colijn er niet is want hij verzamelde de inzendingen voor de
nieuwe naam. Pieter stuurt Colijn de vraag om ze op te lijsten en door te
mailen. We sturen ze ook naar team en bestuur (eventueel ook andere
werkgroep?) om hen mee te laten kiezen.
Greet had instant nog een leuke inval → alle ideeën nog doorsturen naar
Colijn.
Mauger stelde de mogelijkheden voor via mailchimp en had al iets basic
voorbereid. Marjan kijkt om er een aantrekkelijke lay-out in te steken. Maria
oefent al een beetje om er vlot mee te kunnen starten.
Te bekijken op:
mailchimp.com
Alles nu in hogere versnelling aanpakken, zodat we dit schooljaar nog
kunnen overschakelen.

7

Website

J

We weten niet of er al stappen genomen zijn om de website
gebruiksvriendelijker te maken. Wegens afwezigheid van Colijn kunnen we
niet verder bespreken.
Als opfrissing hieronder een uittreksel uit verslagen van mei en november.

Mei

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

3

november
De website is redelijk nieuw maar niet aangepast aan mobiele dragers.
Sam, ICT-medewerker van de scholengroep, heeft de website ontwikkeld en
kan geen tijd meer besteden aan het herwerken.
Wij mogen zelf aanpassen, maar beginnen = doorgaan en alles zelf doen.
Hiervoor is professionele hulp nodig. Er is budget voor toegestaan en er
moet een oproep komen en prijsoffertes aangevraagd.
Colijn maakt de oproep voor de Frigodocs. Maria geeft het telefoonnr door
van Sam. Colijn vraagt aan Sam om het standaard mobiele thema aan te
zetten als test.
Noot: in de scholengroep is afgesproken om de telefoonnrs van de
ICT-mannen niet door te geven. Wel te contacteren via mail:
support@leefschooldevlieger.be
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