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Omschrijving

Fotogalerij
We maken een fotogalerij met foto’s van de Vliegergezinnen.
 op de ijsbrekersdag
 Pieter stelt zijn materiaal op en blijft erbij
 met een neutrale achtergrond
 met een 10-tal (houten) blokken + vliegers die gebruikt mogen
worden
 gezinnen mogen ook iets meebrengen van thuis dat hen typeert. Dit
in de uitnodiging vermelden.
 In de opvangruimte, die een stuk wordt afgezet, zodat er niet
doorgelopen wordt.
De werkgroep evenementen wordt op de hoogte gebracht.
Budget voor afdrukken: wordt besproken op bestuur.
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Vliegernieuws
Alle opstart is een beetje moeilijk, maar nu lukt het al aardig.
Jammer dat de wolkjes-achtergrond er niet altijd op verschijnt bij ontvangst.
Maria ziet hem wel steeds bij het ontwerpen. Misschien moeten we dan toch
overschakelen op een egale gekleurde achtergrond?
Bepaalde andere zaken lukken ook nog steeds niet perfect, maar na verder
zoekwerk zal dat misschien ook wel in orde komen.
Leuk dat we statistieken kunnen zien. Momenteel klikken zo’n 48 % van de
ontvangers de brief open. Als we ermee rekening houden dat beide ouders
de nieuwsbrief ontvangen, dan valt dat wel mee.
De 4 winnaars van de wedstrijd krijgen een beloning op het forum van de
6des. Philip bespreekt het met Aaron. Philip en Maria zorgen voor de prijzen.
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Website
Jammer dat Colijn er opnieuw niet is.
De scholengroep kan ons niet helpen met het responsive maken van de
website, maar we kunnen niet achterop blijven hinken.
We merken dat andere scholen hun website door professionals lieten
maken. Line vraagt rond bij de scholen met een mooie website naar hun
ontwerpers en hun bevindingen.
Pieter maakt een oproep voor het Vliegernieuws om eventueel ook van
ouders in die branche een prijsofferte te krijgen. (ontwerpen +
onderhoudscontract)
Er was al budget voor opzijgezet.
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GDPR
De nieuwe privacyregels hebben heel wat consequenties die onze
werkgroep overstijgen.
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Bvb: de website zou moeten op https draaien, inzicht in rekeningen kan niet
meer zomaar, …
Morgen wordt het besproken op het bestuur.
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Informatie voor ouders
Soms gaan we er nog teveel vanuit dat ouders alle nodige informatie krijgen.
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Over het annuleren van maaltijden waren de regels echter niet duidelijk
terug te vinden. Maria heeft de informatie nu uitgebreid op de website en op
het inschrijvingsblad voor de maaltijden vermeld.
Als er nog ergens tekorten opgemerkt worden: laat maar weten!
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Bestuur
Pieter doet nog een oproep naar kandidaten voor het bestuur. De termijn
van sommige bestuursleden verstrijkt en er wordt nieuw bloed gezocht.
Voorwaarde: minimum 1 jaar lid zijn van een werkgroep. Iemand met
financiële expertise zou een streepje voor hebben, maar ook andere
kandidaturen heel welkom.
De inhoud van de bestuursagenda is heel divers en boeiend.
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Levensbeschouwing

J

Ook hier nood aan voldoende informatie naar de ouders omtrent de invulling
van de verschillende levensbeschouwingen.
De keuze om volgend schooljaar te veranderen van levensbeschouwing
(vanaf 2e lj) moet nu al gemaakt worden voor eind juni. Maria zet nog een
aankondiging in het Vliegernieuws.
Het eerste leerjaar moet de keuze pas begin september maken. (dat was
Maria even uit het oog verloren op de vergadering) Op de
overgangsvergadering binnenkort geven Cindy en Heidi de nodige uitleg en
ouders krijgen die ook op papier.
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